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Syftet med denna studie är att undersöka hur några bibliotekarier ser på 
samarbetet mellan folkbiblioteket och skolan angående deras likvärdiga 
läsfrämjande arbete kring barn och unga. Metoderna vi valt att använda oss av 
är en enkätundersökning och att se över biblioteksplanerna för de kommuner 
studien berör. Vi har i enkäten valt att använda oss av både öppna och stängda 
frågor då vi vill undersöka bibliotekariernas perspektiv på samarbetet. 
Resultatet vi kommit fram till är att samarbetet ser väldigt olika ut i 
kommunerna men även att folkbibliotekens riktlinjer är väldigt otydliga för hur 
samarbetet ska se ut eller inte. Många skolor saknar skolbibliotek och använder 
därmed folkbiblioteket som resurs till skolan vilket även flera folkbibliotek 
uttrycker att de inte är deras jobb att assistera skolorna.  
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1 Inledning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 under ämnet 

svenska står det att ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa” 

(Skolverket, 2017:252). Det står även att ”I undervisningen ska eleverna möta samt få 

kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket, 

2017:252). Förutom skolan har även folkbiblioteket i uppdrag att främja läsning, 

vilket står i bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 7). Både skolan och biblioteksväsendet 

har alltså möjlighet att bidra till elevers lust att läsa genom att introducera 

skönlitteraturens värld för dem. Att kunna läsa är en av de viktigaste färdigheterna en 

människa behöver utveckla eftersom det är ett av de sätt vi tar till oss ny kunskap på 

och läsning är ett bra sätt att utveckla sitt språk på (Gibbons, 2013:148). Det är 

dessutom de elever som regelbundet läser skönlitteratur som har en tendens att 

uppvisa bättre resultat i läsförståelse jämfört med de som inte gör det (Skolverket, 

2010:27). 

Tidigare i vår utbildning har vi gjort en pilotstudie där vi undersökte hur lärare ser på 

sig själva som förmedlare av skönlitteratur till sina elever. Studien visade att lärarnas 

tillgång till böcker påverkade i vilken utsträckning de använde skönlitteratur i 

undervisningen. De lärare med gott utbud av böcker och som såg sig som goda 

förmedlare av skönlitteratur använde den mer i undervisningen än de som inte ansåg 

sig bra som förmedlare av skönlitteratur.  

Vi har även gjort en tidigare studie om behovet av skolbiblioteket i skolan och den 

slutsats vi kunde dra utifrån den studien var att ett väl fungerade skolbibliotek är 

önskvärt av svensklärare, men att det i stor utsträckning saknas på skolorna av olika 

anledningar. Detta gjorde att många lärare vände sig till folkbiblioteket för att få hjälp 

med bland annat boktips och boklådor (Flygh Johansson & Häggroth, 2017:26). Till 

skillnad från många skolbibliotek, har folkbiblioteket ett brett utbud av skönlitteratur 

och goda kunskaper om den. Dessutom har de till uppgift att förmedla böcker. 

Resultatet av våra tidigare studier gör att vi nu vill undersöka folkbibliotekets 

samarbete med skolor utifrån folkbibliotekets bibliotekariers perspektiv samt 

undersöka vad deras biblioteksplaner säger om samverkan mellan folkbiblioteket och 

skolorna med fokus på deras läsfrämjande arbete.  



 

   

 

6 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

I skollagen (SFS 2010:800, kap.2 § 36) står det att alla elever ska ha tillgång till 

skolbibliotek, men utifrån våra tidigare studier kan vi se att många skolor saknar 

skolbibliotek och på så sätt ett tillräckligt stort utbud av skönlitteratur att tillgå 

(Flygh Johansson & Häggroth, 2017:17–18). Detta leder till att många lärare vänder 

sig till folkbiblioteket för att få tillgång till ett större utbud av skönlitterära böcker. 

Därför ser vi det som angeläget att undersöka hur samarbetet mellan folkbiblioteket 

och skolan ser ut. 

Syftet med denna studie är att, utifrån några bibliotekariers perspektiv samt med 

utvalda kommuners biblioteksplaner, fördjupa kunskaperna om hur samarbetet 

mellan folkbiblioteket och skolan ser ut i och med deras likvärdiga uppdrag om att 

främja elevers/barns och ungas läsning. Forskningsfrågor som ställs och som 

uppsatsen ska besvara är: 

• Vad säger några biblioteksplaner om samarbetet mellan skola och 

folkbiblioteket? 

• Hur ser några folkbibliotekarier på samarbetet med skolorna i sin egen 

kommun kring deras läsfrämjande arbete? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats inleder vi med ett avsnitt där vi definierar skillnaden mellan ”elever” 

och ”barn och unga” samt vad begreppet läsfrämjande betyder i studien. I kapitel 2 

presenterar vi berörda styrdokument, lagar och annan tidigare forskning som är 

relevant för studien. I kapitel 3 redogör vi för val av metod, urval, genomförande, 

datainsamling och bearbetning av data. Vi kommer även i detta avsnitt redogöra för 

de forskningsetiska principerna vi arbetat efter samt huruvida giltig och tillförlitlig 

studien är under avsnittet ”Reliabilitet och validitet”. I kapitel 4 ”Resultat” 

presenterar vi resultaten av undersökningen för att sedan i kapitel 5 ”Analys och 

diskussion” analysera och diskutera resultaten. Avslutningsvis diskuterar vi i kapitel 

6 ”Avslutning” vårt metodval samt redogör för studiens slutsats och huruvida den kan 

bidra till fältet samt tankar kring vidare forskning.  
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1.3 Begrepp och definitioner 

I detta avsnitt definieras uppsatsens centrala begrepp. I avsnitt 1.3.1 ”Elever eller 

barn och unga?” förklarar vi för begreppens betydelse och användning i denna studie. 

Sedan redogör vi för begreppet läsfrämjande med hjälp av Kulturrådets definition i 

avsnitt 1.3.2. 

1.3.1 Elever eller barn och unga? 

I uppsatsen kommer både begreppen ”elever” och ”barn och unga” nämnas flertalet 

gånger. I verkligenheten är det samma personer då ett barn är elev när det går i 

skolan. Barn och unga syftar till barn och unga på deras fritid. Elever är de när de går 

i skolan och syftar då på skolbarn.  

1.3.2 Läsfrämjande arbete bidrar till språkutveckling  

Läsfrämjande är ett begrepp som återkommer i studien. Både skolan och 

folkbiblioteket har i uppdrag att arbeta läsfrämjande. Läsfrämjande arbete syftar till 

det arbete som görs för att utveckla läskunnigheten och för folkbibliotekets del gäller 

det hela samhället. I studien kommer både läsfrämjande och språkutveckling att 

användas. Genom att arbeta läsfrämjande främjas språkutvecklingen, vilket 

innefattar att språket hos en individ utvecklas och växer med hjälp av att använda 

litteratur på olika sätt.  

Kulturrådet har definierat begreppet läsfrämjande som innebär att: 

• göra läsare av läskunniga 

• öppna vägar till litteraturen för den som inte läser 

• öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i 
alla åldrar 

• ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur 

• ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och 
läsaridentitet   

(Kulturrådet, 2015:11). 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenterar vi först relevanta styrdokument och lagar, detta under 

avsnitt 2.1 ”Styrdokument”. Under avsnitt 2.2 ”Tidigare forskning” så lyfter vi 

forskning som är av betydelse för vår studie och som ligger till grund för vår studie. 

2.1 Styrdokument 

Först kommer vi att redogöra för kopplingen mellan skolans läroplan och 

skönlitteratur i avsnitt 2.1.1 ”Skönlitteratur i läroplanen”. Därefter, i avsnitt 2.1.2 

”Vad säger skollagen om skolbiblioteket?”, lyfter vi skollagen. Avslutningsvis 

presenterar vi bibliotekslagen i avsnitt 2.1.3 ”Vad säger bibliotekslagen om 

folkbiblioteket?”. 

2.1.1 Skönlitteratur i läroplanen 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 under ämnet 

svenska står det i syftet att ”i undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper 

om skönlitteratur från olika tider och skilda världar” (Skolverket, 2017:222). Det står 

även att eleverna ska få utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften” (Skolverket, 2017:222). Även kunskapskraven i 

svenskan uttrycker att eleverna ska kunna läsa och förstå skönlitteratur och därmed 

även kunna tolka olika texter och deras budskap på olika nivåer beroende på vilken 

årskurs de är i. Sammantaget tydliggör läroplanen att skönlitteratur ska ingå i 

undervisningen för att ge eleverna förutsättningar att uppnå de kunskapskrav som 

finns (Skolverket, 2017:252).  

Det framgår även i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2017:18) under kapitel 2, att det är rektorns ansvar att ge eleverna 

möjlighet att kunna utveckla sina kunskaper med olika hjälpmedel. Detta kan 

exempelvis vara ett skolbibliotek. Det bör då vara av god kvalitet, anpassat för 

elevernas behov och deras undervisning. Skolans uppdrag är att främja elevernas 

lärande och stimulera deras tilltro till sin egna språkliga förmåga samt 

språkutveckling. I och med det behöver skolan ha tillgång till ett varierat utbud av 

litteratur.  
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2.1.2 Vad säger skollagen om skolbiblioteket? 

I skollagen (SFS 2010:800, kap.2 § 35–36) står det att alla elever i grundskolan ska 

ha tillgång till skolbibliotek. Det står även att elever ska ha den utrustning som 

behövs för att syftet med utbildningen ska uppnås. Skollagen (SFS 2010:800, kap.2 § 

35–36) saknar en tydlig definition av skolbiblioteket. Utifrån Regeringens 

proposition 2009/10:165, vilket är förarbetet till skollagen, har en definition gjorts av 

skolbiblioteket, som lyder: “en gemensam och ordnad resurs av medier och 

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

pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande” (prop. 

2009/10:165 s. 184). Skolinspektionen (2011:3) har även tolkat och tydliggjort 

definitionen om vad skolbibliotekets krav är för att uppfylla lagen. Det framgår att 

skolbiblioteket ska vara anpassat till elevernas behov i syfte att främja 

språkutveckling och stimulera elevernas läsning. Det ska även finnas i skolans egna 

lokaler eller på nära avstånd till skolan så att det kan användas av skolan och vara en 

del av verksamheten. Skolbiblioteket ska omfatta skönlitterära böcker, facklitteratur, 

informationsteknik samt andra medier (Skolinspektionen, 2011:3). Enligt IFLA:s 

(International Federation of Library Associations and Institutions) riktlinjer för 

skolbiblioteket ska skolbiblioteket vara mer än ett rum med böcker. Det kan 

exempelvis innefatta en skolbibliotekarie, för att hon/han ska kunna användas som 

en pedagogisk resurs för undervisningen i skolan (IFLA, 2015:7–8). Dock framgår 

inte att det finns något krav i varken skollagen eller av skolinspektionens riktlinjer på 

att det ska finnas skolbibliotekarier i skolbiblioteket.  

2.1.3 Vad säger bibliotekslagen om folkbiblioteket? 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) omfattar all offentlig finansierad 

biblioteksverksamhet. Detta innefattar folkbiblioteket, skolbiblioteket, regionala 

biblioteksverksamhet, högskolebibliotek, lånecentraler samt övriga offentliga 

finansierade biblioteksverksamheter. ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning 

och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla” (SFS 2013:801).  
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Bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 6) säger tydligt att alla kommuner ska ha ett 

folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarna behov av 

biblioteket. Folkbiblioteket ska enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 7) främja 

läsning och ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga. Folkbiblioteket kan 

beskrivas som en allmännyttig verksamhet som lånar ut litteratur utan kostnad till 

allmänheten och bestå av böcker och medier av hög kvalitet som även ska kunna 

användas för kunskapsinhämtning och informationssökning (Kungliga biblioteket, 

2017b). 

Huvudmännen för biblioteken är de som ansvarar för att biblioteksverksamheten 

följer bestämmelserna i bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 3). Samtliga kommuner och 

landsting i Sverige ska enligt § 17 (SFS 2013:801) anta en biblioteksplan för 

verksamhet inom biblioteksområde. En biblioteksplan är en separat handling som 

ska antas politiskt av kommuner och landsting. I biblioteksplanen ska det framgå 

vilken inriktning verksamheten har och tydliggöra samverkan mellan biblioteken. 

Biblioteksplanerna ska vara uppföljningsbara och direkt kopplade till bibliotekslagen, 

vilken all biblioteksverksamhet går under (Kungliga biblioteket, 2017a:6).  

Lagen har antagits för att nå följande:  

1. Alla kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan. 

2. Kommunala biblioteksplaner bör innehålla folkbibliotek, skolbibliotek och 
medieförsörjningen mellan andra kommunala institutioner. 

3. Samarbeten på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper bör vara 
beskrivna både i de kommunala och landstingskommunala planerna. 

4. Alla landsting ska ha en politiskt antagen biblioteksplan där samverkan inom länet och 
samverkan med andra län ska vara beskrivna. 

5. Kommunerna och landstingen bestämmer själva hur de utformar planerna. 

6. Biblioteksplanerna är en separat handling och det räcker inte med ett avsnitt om 
biblioteket i till exempel kulturplanen. 

7. Biblioteksplanerna ska ge närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning 
på sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens 
överväganden gynnas. 

8. Alla offentliga bibliotek ska samverka på kommunal, regional och statlig nivå. 

(Kungliga biblioteket, 2017a:11). 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 18) ska en myndighet, utsedd av regeringen, 

ansvara för att ha en nationell överblick över de allmänna biblioteken samt främja 

samverkan inom biblioteken. Denna myndighet ska även tillsammans med 
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kommunala och de regionala biblioteksverksamheterna följa upp de biblioteksplaner 

som har antagits. Den myndighet som regeringen utsett är Kungliga biblioteket i 

Stockholm. Under förordningen (SFS 2008:1 421) står det om vilket uppdrag det 

Kungliga biblioteket har fått som biblioteksmyndighet. I förordningen står det att 

”myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det 

allmänna biblioteksväsendet i enlighet med § 18 bibliotekslagen” (SFS 2008:1 421, § 

3).   

2.2 Tidigare forskning 

Den forskning vi först väljer att presentera är betydelsen av läsning och påverkande 

faktorer till lusten att läsa i avsnitt 2.2.1 ”Lust att läsa gynnar språkutvecklingen”. I 

avsnitt 2.2.2 ”Chambers – en förespråkare för barns rätt till litteratur”, kommer vi att 

delge delar av vad Aidan Chambers skriver om läsfrämjande arbete. Chambers är en 

brittisk författare och litteraturpedagog som föreläser och skriver om hur man som 

exempelvis lärare kan stimulera och hjälpa elevers läsutveckling. Vi kommer även 

presentera vår tidigare studie som har lagt grunden för valet av denna studie, detta i 

avsnitt 2.2.3 ”Utbudet i skolan räcker inte alltid till”. Avslutningsvis, i avsnitt 2.2.4 

”Lässatsningar i samhället och i skolan” presenterar vi några olika lässatsningar som 

gjorts eller som pågår.  

2.2.1 Lust att läsa gynnar språkutvecklingen  

I detta avsnitt kommer vi lyfta tidigare forskning, bland annat det som Maria 

Nikolajeva skriver om betydelsen av att ha ett välutvecklat språk. Sambandet mellan 

läsning och självförtroende och hur dessa kan påverkas av ett läsfrämjande arbete 

kommer också att nämnas, detta utifrån Karin Taubes forskning. Vi kommer även se 

över skönlitteraturens roll i skolan vilket Lena Kåreland har studerat, och sedan 

också lyfta barns läsförståelse som Barbro Westlund skriver om. Genom de olika 

professorernas studier och teorier kommer vi delge huruvida lust att läsa påverkas av 

olika faktorer. 

Både skolan och samhället kräver idag att dess individer kan läsa och skriva. I skolan 

behövs dessa kunskaper för att kunna uppnå kunskapskraven i de flesta ämnen. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 
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2017:252–253) uttrycker att elever både ska kunna läsa, förstå och tolka texter i 

samband, men också kunna skriva och kunna uttrycka sig i skrift. Kåreland skriver 

att ”barn idag tycks både i hemmen och i skolan ha allt svårare att klara av längre 

texter” (Kåreland, 2015:196). Hon lyfter även att för att kunna ta del av olika slags 

texter både i skolan och i samhället behövs läsförmåga och läsförståelse (Kåreland, 

2015:197). 

Barn behöver komma i kontakt med litteratur tidigt skriver Kåreland (2015:112). För 

många barn är böckernas värld okänd när de först kommer till skolan, skriver Taube 

(2013:121). Skolan och samhället kan bidra till elevers lust att läsa genom att 

introducera skönlitteraturens spännande värld. Läsningen behöver vara meningsfull 

och givande (Taube, 2013:68). Taube (2013:121–122) skriver att många barn inte har 

någon läskultur hemma och därmed kommer läsningen inte naturligt för många 

barn. Samhället visar en annan sida och uppmuntrar till läsning, bland annat finns 

det barnboksförfattare land och rike runt och många böcker att tillgå utan kostnad på 

biblioteken. Som lärare och som bibliotekarie finns alla möjligheter att förmedla 

läslust till elever och även till barn och unga utanför skolan. Hur lärare, och även 

bibliotekarier till en viss del, kan arbeta läsfrämjande beskriver Aidan Chambers. 

Hans tankar och teorier lyfter vi i nästa avsnitt. 

Att läsning är viktigt förstår många vuxna i samhället men inte alltid eleverna i 

skolan, det finns de elever som kanske inte alls ser något syfte med att läsa 

skönlitteratur. I och med det behöver eleverna i skolan få känna lusten att läsa, vilket 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2017:252) lyfter. Nikolajeva (2017:360) skriver om att ha ett välutvecklat språk 

handlar om social rättvisa och som Kåreland (2015:212) också lyfter ger läsningen 

människan kunskap och bidrar till att man utvecklas som person.  

Taube (2013:122) skriver att läraren och bibliotekarien kan vara en bra kombination 

för att finna bra böcker till alla elever. För många elever är de svårt att få ett barn att 

läsa en bok de inte alls är intresserade av (Nikolajeva, 2017:360). Kåreland 

(2013:90–91) skriver att elever i mellanstadiet söker böcker som ger dem en känsla 

av igenkänning och som hjälper dem att lära känna sig själva. Läraren är den som 

känner eleverna och vet vilka intressen de har, vilka genrer de gillar och vilken nivå 

de ligger på språkmässigt. Med denna information kan bibliotekarien, som har god 
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kunskap om bland annat skönlitteratur för barn, rekommendera flertalet böcker 

anpassade till de olika eleverna. Taube (2013:122) menar att bibliotekarien kan ge 

eleverna gott stöd vid valet av böcker och kan också bidra till att skapa ett intresse att 

läsa skönlitteratur. Westlund (2012:28–29) skriver att det är viktigt att skapa en inre 

motivation hos eleverna så att de läser för sin egen skull och inte för någon annan 

skull. ”Det är den inre motivationen som skapar lusten till ett livslångt lärande genom 

läsning” (Westlund, 2012:29). 

2.2.2 Chambers – en förespråkare för barns rätt till litteratur 

Tankar och teorier om läsning är något som Aidan Chambers skriver i sin bok Böcker 

inom och omkring oss (Chambers, 2014). Genom att lyckas med arbetet att skapa 

intresse, nyfikenhet och skapa en läsmiljö finns de flera delar som är viktiga för att få 

det att fungera (Chambers, 2014:14). I detta avsnitt kommer vi att lyfta delar som 

Chambers skriver är viktiga för att eleverna ska kunna bli aktiva läsare och hur lärare 

och bibliotekarier kan arbeta läsfrämjande.  

Det första Chambers (2014:15) nämner är läsprocessen som han beskriver som 

läsandets cirkel och som består av tre steg; att välja, att läsa och reaktion/respons. I 

mitten av cirkel finns vuxenstöd som med hjälp av pilar kopplas samman till varje 

steg i läsprocessen (se Figur 1). 

 

Figur 1. Läsandets cirkel (Chambers, 2014:15). 

Chambers (2014:16) beskriver först det inledande steget som handlar om att välja 

bok. Valet av bok kan påverkas av många olika saker så som affischer på skolan eller i 



 

   

 

14 

skyltfönster, reklamblad, tips från kamrater eller en vuxen. Chambers (2014:29) 

beskriver skyltning, exempelvis genom att synliggöra nya böcker eller boktips på ett 

speciellt ställe i biblioteket, och affischering som ett sätt att kunna nå ut till fler med 

boktips. Boktipsen blir inte personliga men även det kan vara bra då det exempelvis 

kan finnas elever som inte har goda relationer till sina lärare eller skolans 

bibliotekarie, och på så sätt kan även dessa elever få boktips utan att påverkas av sina 

egna åsikter om förmedlaren av boktipsen.  

Chambers (2014:88) skriver om hur det i USA gjordes en studie där det kunde 

konstateras att rekommendationer från någon vi känner är den vanligaste orsaken till 

vilken bok vi väljer. Med detta belyser Chambers vikten av att låta barn få prata om 

böcker med varandra och att det även kan räcka med att påverka läsintresset hos en 

del individer i en grupp för att hela gruppen ska gynnas. Även vuxna kan hjälpa barn 

att läsa genom att till exempel berätta om en bok hon/han har läst, läsa korta stycken 

från en bok, berätta om en författare eller på annat vis försöka väcka elevernas 

nyfikenhet (Chambers, 2014:97). 

Något som Chambers (2014:16–17) också nämner som viktigt för valet av bok är 

tillgång. Med ett litet utbud av böcker att välja på blir det svårare att hitta något som 

man är intresserad av att läsa. Det kan också vara så att det finns en större mängd 

böcker men endast inom ett fåtal kategorier, och om man inte gillar de bokkategorier 

som finns tillgängliga så är det svårt att välja en bok att läsa. 

Chambers (2014:36) skriver också att det är viktigt för läsare att få möjlighet att 

själva få botanisera bland böcker för att kunna lära sig att självständigt välja böcker 

som tilltalar dem och som passar dem både personlighetsmässigt och i 

svårighetsgrad. Vidare nämner Chambers (2014:18) att detta gärna ska göras med en 

person som har god erfarenhet av läsning och som läsaren litar på för att hon/han ska 

kunna ta hjälp av vid behov. Detta är ett exempel på vuxenstödet som finns i mitten 

av Läsandets cirkel (se Figur 1). Enligt Chambers (2014:122) är det upp till den 

vuxna, exempelvis läraren, att tillhandahålla böcker så att eleverna har möjlighet att 

hitta något att läsa. Dessutom ska läraren, i det här fallet, också arbeta för att 

stimulera elevernas läslust och föregå med gott exempel när det kommer till läsning.  

Chambers (2014:82) nämner också om författarbesök. Han skriver att författare och 

illustratörer också är delaktiga i att motivera barn till att läsa. Det är dock inte alltid 
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lätt att komma i kontakt med exempelvis en författare och det finns många saker att 

tänka på. Enligt Chambers (2014:83) så är det något som folkbiblioteket kan hjälpa 

till med. Det kan handla om val av författare, hur man kommer i kontakt med 

hon/han eller vad man behöver tänka på inför och under besöket. 

Andra steget i Läsandets cirkel handlar om läsning. Chambers (2014:64) skriver om 

hur högläsning är nödvändigt för att barn själva ska bli goda läsare, det främjar 

läslusten, och att det inte bara är i de lägre åldrarna som barnen gynnas av 

högläsning. Att kunna sitta och lyssna till en berättelse kräver en del av lyssnaren. Att 

kunna sätta sig in i berättelsen och förstå textens budskap är inte alltid lätt och det 

något som elever behöver tränas i. 

Det sista steget i cirkeln handlar om reaktion och respons. Chambers (2014:128) 

menar att barn genom givande samtal om bland annat böcker och det de läst hjälper 

dem att utveckla sin förmåga att uttrycka sig. För att koppla detta till skolans värld 

och vuxenstöd kan det handla om att läraren ställer rätt frågor för att föra elevers 

resonemang och tankar framåt. Chambers (2014:179–180) skriver om hur frågan 

”varför?” kan leda till suckar och negativa uttryck från elever. I stället är det bättre att 

ställa frågor som inleds med exempelvis ”jag undrar...”. Detta menar Chambers 

(2014:181) visar på ett genuint intresse för läsarens tankar och ger intrycket av att det 

inte finns ett givet svar vilket gör det lättare för läsaren att uttrycka sig. 

2.2.3 Utbudet i skolan räcker inte alltid till  

Vi har tidigare gjort en studie där vi undersökt hur lärare använde sig av det egna 

skolbiblioteket. Det vi kom fram till var att skolbibliotekets bokutbud många gånger 

inte räckte till (Flygh Johansson & Häggroth, 2017:28–29). I stället valde lärare att 

vända sig till folkbiblioteket för att kunna få ett större urval av skönlitterära böcker 

till sig och sina elever. Även Anette Ewald (2007:373), som har studerat läskulturer i 

grundskolan, skriver om hur en del skolor saknar eget skolbibliotek och att bristen på 

tillgång till böcker försvårar litteraturundervisningen. I studien kunde vi även se att 

många lärare vände sig till folkbiblioteket för att kunna ta hjälp av en utbildad 

bibliotekarie, en kompetens som vi såg att många lärare saknade på den egna skolan 

(Flygh Johansson & Häggroth, 2017:26–27). Många elever möter inte skönlitteratur i 

undervisningen annat än vid egen läsning, Ewald beskriver det som att ”elevernas 
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’fria läsning’ dominerar” (Ewald, 2007:374) i klassrummet. Gemensamma texter i 

klassrummet är något som använts i mindre utsträckning och Ewald betonar att 

lärarna idag har ett behov av att skaffa sig mer kunskap om litteratur och 

litteraturundervisning för att kunna använda mer i undervisningen (Ewald, 

2007:374–376). Den slutsats vi drog av vår studie var att lärare vill kunna använda 

sig av det egna skolbiblioteket som en pedagogisk resurs, men att det då måste vara 

mer än en samling böcker (Flygh Johansson & Häggroth, 2017:30).  

2.2.4 Lässatsningar i samhället och i skolan 

Folkbiblioteket vänder sig till barn och unga på deras fritid och har gjort flera olika 

lässatsningar i olika kommuner. En lässatsning i Botkyrkas kommun startade år 

2000 och övergick sedan till en permanent lässatsning då de blev ett lyckat projekt 

(Löthagen & Staaf, 2009:132). Projektet vände sig till barn och unga i Botkyrka 

kommun, vilket resulterade i att 13 000 personer från förskolan upp till årskurs nio 

var målgruppen för lässatsningen. Löthagen och Staaf (2009:133) skriver att 

projektets uppdrag var att väcka läslust och språkglädje. Lövhagen och Staaf som var 

en del av lässatsningen i Botkyrka kommun berättar att projektet riktade sig även till 

pedagoger om hur de kunde använda sig av skönlitteratur för att nå målen att barn 

och unga skulle finna språkglädje och läslust. Projektet blev lyckat och är nu 

permanent i kommunen och pågår än idag. 

Ännu en pågående lässatsning är den som pågår i Eskilstuna kommun med syfte att 

öka barns lust att läsa och målet är att utveckla bra läsvanor i tidig ålder. Detta 

genom att bland annat ha boksamtal, workshops och att hjälpa till med att utveckla 

skolbiblioteken. De vänder sig framförallt till barn i förskolan och i grundskolans 

tidigare år i samarbete med biblioteken, skolan, hemmen och samhället (Eskilstuna 

bibliotek, 2018). Denna lässatsning är inte avslutad och därmed finns ännu ingen 

forskning kring dess resultat. I flera kommuner har det funnits olika stora 

lässatsningar gjorda på olika sätt och som uppfattas vara positiva för barn och ungas 

läsning. 

En annan typ av lässatsning som gjorts är riktad till skolan och skolbiblioteket i 

Linköpings kommun. Där tog skolbibliotekschefen Carina Eriksson i Linköpings 

kommun på sig ansvaret för och startade Fokusbiblioteket. Fokusbiblioteket är en 
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utvecklingsmodell som tagits fram för att främja elevernas lärande och läsning samt 

på sikt öka elevernas måluppfyllelse (Eriksson, 2016:15). Detta genom att 

koncentrera sig på att förbättra skolbiblioteken genom att tillföra extra resurser, 

exempelvis bibliotekarieer. I kommunen togs det ett politiskt beslut om att 

Fokusbiblioteket skulle starta. Fokusbibliotekets huvuduppdrag var att utveckla 

elevernas informationskompetens samt att utveckla det läsfrämjande arbetet på hela 

skolan (Eriksson, 2016:9). Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap.2 § 36) ska skolan ha 

ett skolbibliotek. Hur detta skolbibliotek ska se ut är något som inte framgår i 

skollagen men syftet är att främja elevernas lärande. Denna lag infördes dock inte 

förrän 2011 och projektet med Fokusbiblioteket drog igång redan 2008, vilket 

betyder att de var före sin tid.  

År 2016 hade projektet hållit igång på flertalet skolor i Linköping och kunde då se 

resultatet av vad satsningen gav. På de skolor där skolan använt sig av skolbiblioteket 

och bibliotekarien i undervisningen och även haft med bibliotekariens och dess 

kompetens i de pedagogiska planeringarna fick de positiva resultat. Eriksson 

(2016:29–30) lyfter fram vikten av att när två professioner möts, i detta fall lärare 

och bibliotekarier, kan de använda de bästa av varandra för att i syfte främja 

elevernas lärande och språkutveckling.  Skolbibliotekarien användes även till att 

utveckla IKT-kompetensen på skolan och hjälpa både lärare och elever med nya 

program, som exempelvis inläsningstjänst, och att arbeta med lärarna i läslyftet. 

Eriksson (2016:46–50) skriver att de elever på de skolor där projektet varit lyckat 

kunde de visa på att resultaten var genomsnittligt bättre än på andra skolor där 

Fokusbiblioteket inte var igång, detta gällde både språkutvecklingen och 

informationskompetensen som även innefattar källkritik. På vissa skolor har däremot 

inte Fokusbiblioteket varit helt lyckat och bibliotekarierna har beskrivit det som att 

de fått arbeta i motvind mot rektorer och lärare (Eriksson, 2016:37–38). 

Bibliotekarierna har känt att personalen på de skolorna inte har förstått betydelsen av 

att ha ett ordentligt skolbibliotek som de kan använda och en bibliotekaries 

kompetens i undervisningen. Utvecklingsmodellen ser Eriksson (2016:29–30) vara 

lyckad om alla parter förstår och är med i arbetet med deras likvärdiga uppdrag att 

främja elevernas läsning och språkutveckling.  

Skolinspektionen (2018:5-6) har nyligen publicerat en rapport om en undersökning 

där de har granskat 20 olika skolbibliotek och undersökt om och i så fall hur de 
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används som en pedagogisk resurs i skolans verksamhet. De skriver i sin rapport om 

att ”[…] skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till 

elevers lärande” (Skolinspektionen, 2018:5). Överlag konstaterar Skolinspektionen 

(2018:7) att skolbiblioteken behöver utvecklas och anpassas till elevernas behov.  De 

säger dessutom att samverkan mellan bibliotekarier och lärare behöver stärkas och 

inte minst när det kommer till medvetenheten om varandras kompetenser, detta för 

att gynna elevers lärande.  

3 Metod 

I detta kapitel presenterar vi de metoder vi har valt, detta under avsnitt 3.1 

”Metodval”. I avsnitt 3.2 ”Urval” redogör vi sedan för våra tankar kring vilka urval 

som görs. Därefter kommer avsnitt 3.3 ”Enkätens utformning” där vi beskriver hur 

enkäten utformats och under avsnitt 3.4 ”Bearbetning av data” beskriver vi hur vi har 

gått tillväga när vi hanterat den data vi samlat in. Vidare i avsnitt 3.5 

”Forskningsetiska principer” redogör vi för hur vi har tagit hänsyn till dessa principer 

i denna studie. Avslutningsvis under avsnitt 3.6”Reliabilitet och validitet” redogör vi 

kort för vår studies giltighet och tillförlitlighet. 

3.1 Metodval 

Denna studies syfte är att undersöka hur några folkbibliotekarier såg på samarbetet 

med skolor och vad de kunde se för möjligheter och hinder i detta samarbete.  

För att enkelt nå ut till en stor mängd informanter och för att enkelt kunna samla in 

och sammanställa deras åsikter valde vi att göra en enkätstudie via nätet. Vi 

konstruerade en webbenkät (se Bilaga 2) som först testades av några icke deltagande 

informanter, detta för att se hur de uppfattade våra frågeformuleringar och på så sätt 

kunde vi upptäcka felformuleringar eller missförstånd som kunde rättas till. Under 

tiden konstruerade vi ett missivbrev (se Bilaga 1) som innehöll en beskrivning av 

studiens syfte och som lyfte de forskningsetiska principerna, såsom anonymitet. Vi 

valde också att lägga missivbrevet på webbenkätens första sida. Enligt Trost och 

Hultåker (2016:110) är det ett bra sätt att förse informanterna med den information 

som brevet innehåller. Med hjälp av den feedback vi fick på vår testenkät kunde vi 
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sedan förbättra och tydliggöra enkätfrågorna innan vi valde att skicka ut den till alla 

folkbibliotek i Mälardalen. Detta redogörs tydligare i nästa avsnitt ”Urval”. 

När webbenkäten var klar så gick vi igenom kommun efter kommun, letade reda på 

e–postadresser till de anställda bibliotekarierna vid varje bibliotek där det gick att 

hitta sådan information. På de biblioteks hemsidor där det inte fanns någon lista över 

personal kontaktade vi antingen biblioteket via deras egen e–postadress eller skrev 

till de som stod angivna som ansvariga. Dessa bad vi om hjälp att vidarebefordra vårt 

missivbrev och vår enkät till personalen som arbetade på deras bibliotek.  

Vi valde att skicka ut separata e–postmeddelanden till varje bibliotekarie, bibliotek 

eller kommun, beroende på vilka e–postadresser vi kunde finna. Enkäten lät vi sedan 

vara öppen i två veckor för att ge informanterna möjlighet att svara i mån av tid. 

Totalt fick vi in enkätsvar från 118 informanter. 

Därefter gick vi vidare med att sätta oss in i de aktuella kommunernas 

biblioteksplaner för att kunna se om vi kunde finna någon sorts samstämmighet i de 

olika kommunernas planer. Då läsning på fritiden är vad folkbiblioteket har som 

huvuduppdrag när det handlar om barn och unga valde vi att leta efter formuleringar 

som antydde att biblioteket arbetar, eller har som vision att arbeta, läsfrämjande. Vi 

valde också att leta efter huruvida de beskrev ett befintligt samarbete med skolan 

eller någon målsättning, som att arbeta tillsammans med skolan, detta då samarbetet 

är det vår studie undersöker. 

3.2 Urval 

Vi ville undersöka om det fanns faktorer som möjligtvis kunde vara generella för 

samarbetet mellan folkbibliotek och skola och ville således undersöka ett större 

geografiskt område. Det slutade med att vi bestämde oss för att försöka nå ut till hela 

Mälardalen i hopp om att få tag i tillräckligt många informanter. Vi valde att utgå från 

de kommuner som listats på hemsidan www.malardalen.net (Mälardalen.net, 2017). 

På denna sida finns 47 kommuner listade, men eftersom Mariefred stod som egen 

kommun men egentligen tillhör Strängnäs kommun valde vi att räkna Mariefred till 

Strängnäs. På så sätt hade vi 46 kommuner som vi valde att kontakta, totalt inom 

dessa 46 kommuner fann vi 205 bibliotek. 

http://www.malardalen.net/
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På första sidan med frågor i enkäten kunde informanterna välja att uppge vilken 

kommun de arbetade i. Då deltagandet var frivilligt och anonymt fanns det möjlighet 

att inte göra det. Av de 118 informanterna var det 86 informanter från 30 olika 

kommuner som ändå valde att uppge kommun. Detta möjligtvis för att vi var noga 

med att påpeka att vi inte kommer att nämna varken kommun eller informant vid 

namn eller på något sätt bryta mot löftet om anonymitet. 

I mejl som skickades ut till samtliga bibliotek uttryckte vi att enkäten riktade sig till 

de som arbetar på folkbiblioteket med barn och unga samt de som arbetar med 

skolor. I enkäten valde vi även att fråga om informanterna var utbildade 

bibliotekarier för att se vilka informanter som besvarade enkäten för att eventuellt 

kunna få ett bortfall. Av samtliga informanter som valde att besvara enkäten uppgav 

96 av informanterna att de är utbildade bibliotekarier, skolbibliotekarier eller 

kulturvetare, och 4 av dem är under pågående utbildning till bibliotekarier. De sista 

18 är inte utbildade bibliotekarier men arbetar på folkbiblioteket och har på så sätt 

insyn i deras biblioteks rutiner och samarbetet vilket även syntes i deras enkätsvar. 

Därför valde vi att ta med samtliga informanter i studien. 

3.3 Enkätens utformning 

Vid konstruktionen av enkätens frågor utgick vi från Enkätboken som är skriven av 

Trost och Hultåker (2016). De skriver bland annat om hur frågor med svarsalternativ 

behöver ha alternativ som täcker in alla möjliga svar och inte ha fler alternativ som 

överlappar varandra (Trost & Hultåker, 2016:75). Ett exempel på detta är frågan om 

hur ofta bibliotekarierna uppskattar att deras bibliotek får spontana samt bokade 

besök från skolor. Där har vi sett till att täcka in alla möjliga svar samt att alla 

svarsintervaller tar vid där den tidigare intervallen slutar i stället för att överlappa 

varandra. På så sätt finns det endast ett svarsalternativ som passar att välja och 

informanterna slipper på så sätt fundera över vilket svarsalternativ som passar bäst.  

Trost och Hultåker (2016:74) skriver också om öppna frågor, de vill säga frågor som 

saknar svarsalternativ och tillåter informanten att skriva sitt svar fritt, och hur dessa 

kan vara svåra att formulera för att få svar på det man faktiskt efterfrågar och 

rekommenderar således att man inte använder för många sådana frågor. De skriver 

bland annat om hur öppna frågor kan leda till att man får långa och välformulerade 
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svar men också att informanterna svarar fåordigt eller väljer att inte svara alls då de 

inte är helt säkra på hur de ställer sig till frågan (Trost & Hultåker, 2016:74–75). 

Andra orsaker, enligt Trost och Hultåker (2016:74), kan också vara att informanterna 

upplever att de har svårt att formulera sig eller är oroliga för stavning, detta kan 

också leda till att informanterna väljer att inte svara på öppna frågor. Vi valde dock 

att ta med flera öppna frågor då vi faktiskt undersökte bibliotekariernas åsikter och 

ville ge dem möjlighet att uttrycka sig med egna ord.  

Vidare lyfter Trost och Hultåker (2016) viktiga aspekter kring frågeformuleringar 

som vi tog till oss när vi skapade vår enkät. De skriver att en enkätfråga inte ska vara 

för lång, språket ska vara enkelt och frågan ska vara tydlig (Trost & Hultåker, 

2016:85–86). Dessutom ska man undvika att ställa fler frågor i en och samma fråga 

(Trost & Hultåker, 2016:80). Detta löste vi genom att ställa följdfrågor där vi ville 

veta mer.  

3.4 Bearbetning av data  

I kommande avsnitt redogör vi hur vi har bearbetat vår data. Först i avsnitt 3.4.1 

”Biblioteksplaner” och sedan i avsnitt 3.4.2 ”Enkäter”. 

3.4.1 Biblioteksplaner 

Via Sveriges biblioteksmyndighet, Kungliga biblioteket, kunde vi finna kommunernas 

senaste biblioteksplaner. Dock saknades flertal dokument hos dem och ett flertal var 

även ogiltiga vilken innebar att vi var tvungna att kontakta kommunerna och be om 

biblioteksplanerna för respektive kommun.  

Varje kommun har till uppdrag att ha en biblioteksplan. Dock framgår det inte hur 

detta dokument ska se ut, vilket resulterar i att alla dokument var helt olika varandra. 

Flertalet var tydliga och gav oss den information vi behövde medan några få var 

otydliga och inte gav oss mycket information och detaljer om hur deras verksamheter 

ser ut och vad de har för mål och visioner. För att enklare kunna bearbeta 

biblioteksplanerna valde vi att skriva ut dem och ge dem ett nummer mellan 1–46. 

Därefter använde vi överstrykningspennor för att färgmarkera de två olika 

kategorierna vi valt att fokusera på; samarbetet med skolor samt läsfrämjande arbete 

riktat mot barn och unga, både pågående och som mål. När alla biblioteksplaner var 
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klara förde vi in anteckningar om biblioteksplanerna i ett dokument för att tydligt få 

en överblick över vilka biblioteksplaner som innehöll information om samarbete med 

skolor och läsfrämjande arbete. Detta resulterade i totalt 4 kategorier då vi valde att 

dela upp de två olika kategorierna i två vardera, den ena för pågående och den andra 

för mål. De fyra kategorierna är: ”Pågående läsfrämjande arbete mot barn och unga”, 

”Mål för läsfrämjande mot barn och unga”, ”Pågående samarbete med grundskolan” 

och ”Mål för samarbete med grundskola”. 

3.4.2 Enkäter 

Vår webbenkät var öppen i 14 dagar. Därefter stängde vi den så att inga fler svar 

kunde tillkomma. Då vi valt att använda Google Formulär för att skapa vår 

webbenkät kunde vi snabbt och smidigt få en överblick över alla 118 informanternas 

samlade svar i form av cirkeldiagram och tabeller. Vi kunde också utläsa varje enskild 

informants svar, men då endast en informant åt gången. Vi kunde alltså inte själva 

välja vilken informants svar vi ville läsa och öppna upp hennes/hans svar på ett 

enkelt sätt utan ville vi se informant nummer 24 så var vi tvungna att bläddra från 

informant 1 hela vägen till 24. Detta gjorde att det var svårt att hitta de informanter 

vars svar vi ville analysera lite noggrannare. Därför gav vi varje informant en siffra 

mellan 1–118 och fyllde i deras svar i egengjorda tabeller som vi skrev ut. Tabellen 

bestod av två kolumner, den första innehöll enkätfrågan förkortad och den andra 

innehöll informantens svar (se Bilaga 3). På så sätt kunde vi leta upp specifika 

informanter, exempelvis om vi ville undersöka de informanter som svarat att de 

upplevde att samarbetet mellan skolor och det egna biblioteket var dåligt. Då kunde 

vi plocka ut dessa från de 118 tabellerna vi hade utskrivna och sedan jämföra dessa 

informanters enkätsvar. Med de utskrivna tabellerna kunde vi sortera informanterna 

i olika högar beroende på vad vi var intresserade av att undersöka.  

Därefter sammanställde vi enkätsvaren, vilket redovisas i resultatkapitlet. Vi valde att 

dela in resultaten i fyra områden som baserades på enkätens olika avsnitt. Den första 

delen handlade om samarbete med skolorna, den andra namngav vi som besök och 

mottagande. Den tredje var läsfrämjande arbete och avslutningsvis, möjligheter och 

hinder.   
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3.5 Forskningsetiska principer 

Det finns fyra forskningsetiska principer som forskare ska hålla sig till vid en 

forskningsstudie (Vetenskapsrådet, 2011). Den första är informationskravet som 

säger att de som väljer att delta som informanter ska få tillgång till information om 

studien samt vad deltagandet i studien innebär. Detta har vi tagit till hänsyn genom 

att informanterna har fått missivbrevet skickat till sig tillsammans med länken till 

webbenkäten. Dessutom valde vi att bifoga missivbrevet på första sidan i enkäten för 

att säkerställa att informanterna fick ta del av det. Missivbrevet beskriver dessutom 

de andra tre principerna vilka framkommer nedan.  

Det andra är samtyckeskravet som handlar om att informanterna ger sitt samtycke 

att delta. Här hänvisar vi återigen till vårt missivbrev där vi beskriver att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att avbryta studien. 

Nyttjandekravet är den tredje principen. Det handlar om att forskningsresultat eller 

data inte får användas till annat än vad vi informerar om. I vårt missivbrev redogör vi 

för att det endast är vi som arbetar med studien som tar del av informanternas 

enkätsvar och att svaren endast kommer användas till denna studie, därefter kommer 

enkätsvaren att makuleras.  

Den sista principen är konfidentialitetskravet som handlar om att varje informant i 

sitt deltagande har rätt till att vara anonym. Återigen hänvisar vi till missivbrevet där 

vi delger informanterna deras rätt till anonymitet.  Även valet av webbenkät som 

datainsamlingsmetod var ett sätt att kunna garantera informanternas anonymitet då 

det inte på något sätt går att spåra de olika enkätsvaren till informanterna. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är kriterier för att en studie ska vara giltig och tillförlitlig 

(Bryman, 2011:351), därför är det viktigt att man som forskare funderar kring hur 

man ska kunna uppnå dessa kriterier.   

Bryman (2011:352) skriver om hur reliabilitet handlar om huruvida resultatet från en 

studie skulle bli den samma om man utförde den på samma sätt igen eller om det 

fanns inslag av slumpen. Bryman skriver om att det kan vara svårt att mäta 

reliabiliteten då ”det är omöjligt att ’frysa’ en social miljö och de sociala betingelser 
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som gäller vid en inledande studie” (Bryman, 2011:352). Att genomföra denna studie 

inom en snar framtid kan definitivt leda till att resultatet och slutsatsen blir desamma 

men då biblioteken, som vi tidigare nämnt, ständigt är under utveckling och 

beroende av politiska beslut när det kommer till resurser och vad resurserna ska 

användas till är det omöjligt att säga att studien resulterar i samma slutsats om den 

genomförs om exempelvis 10 år.  

Vidare skriver Bryman (2011:352) att validitet handlar om att forskaren mäter det 

som är avsett för att mätas eller som i vårt fall, undersöker det som vi faktiskt syftar 

till att undersöka. I vårt fall handlar det om hur väl vår enkät faktiskt ger oss svar på 

det vi efterfrågar. Genom testenkäten fick vi möjlighet att se hur våra tilltänkta frågor 

uppfattades och vi kunde då se att vi fick de typer av svar vi efterfrågade. Vi använde 

dessutom som tidigare nämnt allmänna handlingar i form av biblioteksplaner som är 

skrivna av vardera kommuns kulturnämnd. I dessa biblioteksplaner finns mål för ett 

läsfrämjande arbete i biblioteksverksamheterna.  

4 Resultat  

I detta kapitel redogör vi resultaten av biblioteksplanerna för de 46 kommunerna i 

första avsnittet 4.1 ”Biblioteksplaner”. Därefter, i avsnitt 4.2 ”Enkätsvar” presenteras 

resultatet från de enkätsvar vi har fått in. Analysen av resultaten redogörs sedan i 

kapitel 5 ”Analys och diskussion”.  

4.1 Biblioteksplaner  

Biblioteksplaner är enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 17) något som både 

kommuner och landsting ska anta. Av de 46 kommuner studien undersöker har 

samtliga gjort en biblioteksplan för deras egen kommun. Av de 46 biblioteksplanerna 

är det 44 av 46 som är giltiga till 2018 eller längre. De två biblioteksplanerna som inte 

är giltiga utgick 2016 och 2017. Flera av de övriga biblioteksplanerna har en ny plan 

och några har förlängt sin senaste plan för pågående arbete med en nyare plan. Vi har 

valt att gå efter den senaste versionen av kommunernas biblioteksplaner. Dessa finns 

att läsa på Kungliga bibliotekets hemsida (Kungliga biblioteket, 2018). Vi hade också 
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direktkontakt med de kommuner som inte publicerats sina planer hos Kungliga 

biblioteket ännu.   

Det är upp till var kommun och landsting hur de utformar sin biblioteksplan, därför 

ser de även väldigt olika ut. Nedan kommer vi redogöra för vad biblioteksplanerna 

säger om fyra olika teman som vi valt utefter att ha bearbetat enkäterna, nämligen: 

”Pågående läsfrämjande arbete mot barn och unga”, ”Mål för läsfrämjande mot barn 

och unga”, ”Pågående samarbete med grundskolan” och ”Mål för samarbete med 

grundskola”.  

4.1.1 Pågående läsfrämjande arbete mot barn och unga  

I 3 av de 46 biblioteksplanerna framgår det inte alls om de arbetar läsfrämjande i 

dagsläget eller hur de gör det. Detta betyder dock inte att biblioteken i dessa 

kommuner inte gör det, men det är inget som framgår i deras biblioteksplaner. I 43 

av 46 biblioteksplaner framgår det att det finns ett pågående arbete och i flera fall 

även konkreta exempel på hur de idag arbetar med de läsfrämjande uppdragen. Flera 

av dem ger även tydliga exempel på hur de i dagsläget arbetar, ett sådant exempel är 

Flens biblioteksplan, där de skriver att i det läsfrämjande arbetet har de ett utbud av 

lättlästa böcker och talböcker för att kunna tillgodose alla besökares behov (Flens 

kommun, 2017:3). Det framgår även att de har boksamtal, sagostunder, aktiviteter, 

författarbesök, kulturevenemang och föreläsningar för att främja det läsfrämjande 

uppdraget de har som folkbibliotek.  

4.1.2 Mål för läsfrämjande mot barn och unga  

I de 46 biblioteksplanerna framgår det att samtliga bibliotek har mål för att de ska 

utveckla det läsfrämjande arbetet gentemot barn och unga på deras fritid. Flera av 

dessa tydliggör hur de ska kunna nå målen med det läsfrämjande och 

språkutvecklande uppdrag de har som folkbibliotek. Några exempel som många av 

biblioteksplanerna angav var sagostunder, skrivarverkstad, författarbesök, 

lovaktiviteter och andra aktiviteter som anordnades av folkbiblioteket riktat till barn 

och unga i olika åldrar.   
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4.1.3 Pågående samarbete med grundskolan  

Enligt biblioteksplanerna framgår det att 38 av 46 kommuner har ett pågående 

samarbete med grundskolorna. Flera uttrycker även att de har ett likvärdigt uppdrag. 

Ett exempel är Flens biblioteksplan där det står: ”Folkbiblioteken samverkar med 

skolor och förskolor i arbetet med läsfrämjandet” (Flens kommun, 2017:4). Upplands 

Väsbys biblioteksplan skriver att: ”Folkbiblioteket är en kompletterande verksamhet 

till skolbibliotekens läsfrämjande arbete mot skolans elever” (Upplands Väsbys 

kommun, 2015:12). ”Folkbiblioteket och skolbiblioteken har som gemensamt ansvar 

att främja barns läslust och informationshämtning och ska samverka för att uppnå 

synergieffekter och fortbildning” (Upplands Väsbys kommun, 2015:9).  

Hur samarbetet ser ut varierar. I vissa av biblioteksplanerna står det tydligt att det 

finns ett avtal mellan skolorna och folkbiblioteket för att skolorna ska kunna använda 

biblioteket som en extra resurs. Andra biblioteksplaner säger att de bjuder in klasser 

för biblioteksvisningar, boksamtal, författarbesök och andra aktiviteter. Samarbetet 

med skolorna både ser olika ut och uttrycks olika i biblioteksplanerna. I 8 av 

biblioteksplanerna framgår de inte att de finns något pågående samarbete med 

skolorna. Några saknar helt en nulägesrapport och några av dessa uttrycker i sina 

biblioteksplaner att folkbiblioteket och skolbiblioteket ligger under olika 

ansvarsnämnder. Några av dessa tydliggör även att skolorna i kommunen har ett 

redan fungerande skolbibliotekssystem och är därför inte är behov av folkbiblioteket. 

4.1.4 Mål för samarbete med grundskola 

I 41 av 46 biblioteksplanernas mål och visioner står det att samverkan mellan skola 

och folkbiblioteket, ska ske.  Knivstas biblioteksplan uttrycker att folk- och 

skolbibliotekens samverkan ska utvecklas, ”framförallt samarbetet kring lässtimulans 

och läsutveckling där båda professionerna kan bidra med sina specifika kunskaper” 

(Knivsta kommun, 2017:7). 

Biblioteksplanerna beskriver målen för samarbeten med skolan på olika sätt, ett 

exempel är Danderyds biblioteksplan som säger att: ”Biblioteket har idag ett väl 

fungerande samarbete med kommunens förskolor och skolor samt med 

skoldatateket. Det förekommer också konstruktiva samarbeten med de privata 

aktörerna inom området. Dessa samarbeten ska utvecklas och fördjupas” (Danderyds 
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kommun, 2016:7).  Enköpings biblioteksplan ger även konkreta förslag om olika 

insatser de kommer att göra för att stärka skolans egna biblioteksuppdrag och 

nämner följande insatser som ska göras inom samverkan med skolan:  

• Säkerställa elevernas tillgång till likvärdiga skolbibliotek, oavsett skola. 

• Förbättra samverkan mellan folkbibliotek och skolor om skolbibliotekstjänster. 

• Utveckla intern samverkan mellan skolledning, lärare och skolbibliotekarier med 
utgångspunkt i medie- och informationskunnighet och med gemensamma mål för hur 
elevernas läs- och kunskapsutveckling ska stimuleras och stärkas.  

• Säkerställa elevernas tillgång till ett rikt utbud av litteratur och andra medier på de 
språk och i de medieformat eleverna talar och läser. Pojkars lust att läsa stimuleras. 

(Enköpings kommun, 2018:10). 

 

Några beskriver att det ska tas fram nya avtal eller att avtal ska förnyas i kommunen 

för samarbete mellan folkbiblioteket och skolan. Andra beskriver även att de har som 

mål att bjuda in lärare och elever till folkbiblioteket och erbjuda lärare speciella 

lånekort för att kunna låna under längre period.  

I 5 av 46 biblioteksplaner framgår inget om något mål för samverkan med 

grundskolorna eller något yttrande om det likvärdiga uppdrag som biblioteken och 

skolan har. En av biblioteksplanerna skriver att ”Folkbiblioteket i Norrtälje har 

försökt initiera samarbete med skolan på flera olika sätt för att försöka nå barn- och 

ungdomar i kommunen” (Norrtälje kommun, 2016:2). Mer om hur Norrtälje i detta 

fallet har försökt att skapa ett samarbete med skolorna framgår inte. Det framgår 

heller inte något mer kring samverkan som mål. 

4.2 Enkätsvar  

Utifrån enkäten kan vi se att bibliotekarier från åtminstone 30 kommuner har valt att 

delta i studien, dock har inte alla valt att uppge sin kommun så fler kommuner av de 

46 som vi kontaktade kan vara representerade. Av de 118 informanterna så är det 109 

som uppger att de har skolkontakt, regelbundet eller ibland, i sina arbetsuppgifter. 9 

uppger att de inte har skolkontakt i sina arbetsuppgifter.  
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4.2.1 Samarbetet med skolorna 

I enkäten fick bibliotekarierna besvara frågan om de samarbetade med några skolor i 

kommunen. 117 valde att svara på frågan varav 111 svarade att de hade samarbete 

med några eller alla skolor i sin kommun och 6 svarade att de inte alls hade något 

samarbete med några skolor i sin kommun. De 6 informanterna som valde att svara 

att de inte hade något samarbete alls med skolorna uppger ändå i sina övriga 

enkätsvar att de får både bokade och spontana besök av skolorna. 

Vi frågade även bibliotekarierna om de samarbetade enbart med några enstaka lärare 

på skolorna eller med hela skolan (se Figur 2). Enkätsvaren visade att 42 svarade att 

de hade samarbete med hela skolan och 35 svarade enskilda lärare och 29 svarade att 

de samarbetade med enskilda lärare eller hela skolan beroende på vilken skola det 

var. Övriga 12 informanter har svarat vet ej eller inte besvarat frågan alls.  

 

Figur 2. Resultat på enkätfråga: ”Samarbetar ert bibliotek med hela skolan eller enskilda lärare?”. 

Bibliotekarierna fick besvara frågan om vilka årskurser som deras bibliotek 

samarbetar med och där gick det att välja flera svarsalternativ. Av de 115 som svarade 

på frågan var de 98 som arbetade mot förskolan, 99 mot årskurserna F–3, 98 svarade 

att de arbetade mot årskurs 4–6. Sedan var det 57 som svarade att de arbetade mot 

årskurs 7–9 och 3 av informanterna svarade att de inte samarbetade mot någon 

årskurs och det var sammanslaget 3 som valde att inte alls svara på frågan.  
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Därefter fick bibliotekarierna besvara enkätfrågan om hur de ser på samarbetet 

mellan skolorna alternativt de enskilda lärarna och folkbiblioteket. 8 svarade att de 

inte vet eller har valt att inte svara på enkätfrågan. 16 av 118 informanter svarade 

mycket bra och 83 svarade att de hade ett bra samarbete men att de kunde bli bättre. 

11 av informanterna svarade att de var ett dåligt samarbete och beskriver detta med 

att de inte finns någon bra kommunikation med skolorna. Informant 65 säger att 

”Skolor är inte så lätta att samarbeta med” medan informant 112 önskar: ”Tydligare 

kontaktpersoner, svårt att hitta ansvarig person och ibland svårt att få svar på mail 

och andra kontaktförsök”. Bristen på kommunikation beskrivs också av informant 57 

som säger att det ”finns ingen motpart att samarbeta med (utbildad personal som vet 

vad vi pratar om)” och syftar då till att det inte finns någon utbildad bibliotekarie på 

plats i skolorna.  

Bibliotekarierna beskriver även att det saknas resurser för att folkbiblioteket ska 

kunna samarbeta med skolorna, att det saknas tydliga riktlinjer för om de ska finnas 

ett samarbete och hur det i så fall ska se ut. Informant 24 skriver som svar på frågan 

om tänkbara hinder: ”Att skolorna förväntar sig att vi ska tillhandahålla samma 

service som ett skolbibliotek, att de vill använda oss som det även om det inte är vårat 

fokus och vi inte har resurser till det”. Även informant 67 uttrycker att det inte finns 

resurser genom att skriva: ”Skolan vill ha och suger mycket resurser från det som är 

vårt egentliga uppdrag: att arbeta med barn på deras fria tid”. 

4.2.2 Besök och mottagande 

Informanterna fick besvara frågan om de själva vistas ute på skolorna och även 

förklara vad de har för arbetsuppgifter på skolorna när de är där. 80 av de 118 

informanterna svarade att de inte vistas alls ute på skolorna. De övriga 38 svarade att 

de vistas ute på skolorna av olika anledningar. Majoriteten av de som vistas ute på 

skolorna nämner att deras arbetsuppgifter är att sätta upp affischer och bokprat, 

vilket flera informanter förtydligar med att de ger eleverna boktips, pratar om 

författare, analyserar böcker och läser böcker tillsammans. Några svarar att de har en 

kombinerad tjänst och agerar som skolbibliotekarie på skolan en viss procent av sin 

tjänst, hur mycket framgår inte i enkätsvaren. 4 av informanterna uppgav att de 

arbetade med informationskunskap och källkritik med eleverna. 1 uppgav även att 
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hon/han arbetar med programmering och 1 annan informant uppgav att hon/han 

arbetar med Legimus och registrerar konton för inläsningstjänsten.  

I enkäten frågade vi bibliotekarierna hur ofta de fick spontana besök från skolorna (se 

Figur 3) och hur de då kunde ta emot elever och klasserna när de kom. 13 

informanter besvarade att de inte alls får några spontanbesök från lärare eller elever 

medan 5 uppgav att de fick fem eller flera spontanbesök i veckan. 17 svarade att de 

fick spontanbesök 3–4 gånger i veckan och 33 svarade 1–2 gånger i veckan och 39 

uppgav att de fick spontanbesök mer sällan.

 

Figur 3. Resultat på enkätfråga: ”Hur många spontana besök från skolor skulle du uppskatta att ert bibliotek 

får?”. 

Huruvida biblioteken tar emot skolorna ser någorlunda lika ut i enkätsvaren där 

informanterna beskriver att de hjälper till i den mån de kan och hjälper dem precis 

som de hjälper allmänheten, som exempelvis med boktips och utlåning. Cirka hälften 

av informanterna skriver även i sina svar att de föredrar att skolorna hör av sig och 

bokar in sitt besök istället för att biblioteket då kan vara beredda på besöket eller 

kunna neka dem om de redan är bokade klasser som ska komma vid den tiden. 11 av 

enkätsvaren uttrycker strängt att de inte alls tar emot spontanbesök och om klasser 

vill komma på besök måste de anmäla sig innan och boka in sitt besök. Ett exempel 

på detta är informant 24 som skriver ”Vi tar inte emot spontana besök längre utan de 

måste boka in sig på grund av de tidigare använt oss som skolbibliotek. Vilket vi inte 

är”. 
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Vi frågade informanterna hur många bokade besök de fick från skolorna (se Figur 4) 

och hur de tar emot skolorna när de kommer på sitt bokade besök. 113 informanter 

valde att svara på enkätfrågan och samtliga 113 svarade att de fick bokade besök. 26 

informanter svarade att de fick 5 eller fler bokade besök i veckan, 21 informanter 

svarade att de fick bokade besök 3–4 gånger i veckan, 38 svarade att de fick bokade 

besök 1–2 gånger i veckan och 28 svarade mer sällan. 5 informanter har valt att inte 

besvara frågan alls. 

  

Figur 4. Resultat på enkätfråga: ”Hur många bokade besök skulle du uppskatta att ert bibliotek får?”. 

106 informanter svarade på hur de tar emot de bokade besöken och svaren varierade 

mellan att hjälpa elever med boktips och hålla boksamtal med eleverna samt ge 

information om biblioteksverksamheten. Många av informanterna föredrog de 

bokade besöken så att de kunde vara förberedda på att eleverna kom och förberedda 

exempelvis ett boksamtal och eventuellt extra personal som kunde fokusera bara på 

just dem. Tre uppgav att de tog emot klasserna utanför de allmänna öppettiderna för 

att få kunna lägga all personal på eleverna och hjälpa efter behov.  

4.2.3 Läsfrämjande arbete  

Vi frågade informanterna om vad det är skolorna vänder sig till dem som bibliotek 

och ber om hjälp med. På denna fråga kunde informanterna välja fler alternativ. 109 

av 118 informanter skriver att det vanligaste som skolor och lärare ber folkbiblioteket 

om hjälp med är att förmedla böcker till eleverna. 75 av informanterna skriver att 

lärare hör av sig och ber om boktips. 47 skriver att boklådor är önskvärt, 33 skriver 
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att de önskas högläsning och 16 efterfrågar författarbesök. Som ett exempel uppger 

informant 61 att skolor frågar om ” Boklådor, boktips till lärare, förmedla böcker till 

elever, högläsning, författarbesök, biblioteksintroduktioner”, vilket de flesta andra 

informanter också uppger som vanliga förfrågningar från skolor/lärare. Utöver dessa 

valde flera att även skriva in andra alternativ om vad skolor och lärare efterfrågar. 

Några nämnde andra önskningar som bokprat och även andra aktiviteter som 

exempelvis workshops, arbete med källkritik, temadagar, utställningar och tävlingar. 

En av informanterna skrev även att skolor efterfrågar om bokbussen kan komma till 

deras skola.  

”Vad tror du är den bakomliggande orsaken till att vissa skolor och lärare inte vänder 

sig till folkbiblioteket?” var en fråga vi ställde informanterna i enkätundersökning. 

Hälften av informanterna svarade att de trodde att det berodde på tidsbrist för 

skolorna att ta sig dit eller att de saknades ett intresse hos skolorna/lärarna. 23 av 

informanterna uttrycker tydligt att de tror att lärarna och skolorna inte förstår värdet 

av utbildade bibliotekariers kompetens och hur den kan vara till hjälp. Informant 56 

svarade: ”brist på kunskap om att bibliotekarier är utbildade informationsexperter 

och erbjuder mer än boktips”. 9 av informanterna utger att det inte är deras ansvar 

som folkbibliotek att assistera skolorna om inte ett avtal finns mellan skolorna eller 

kommunen och folkbiblioteket. Informant 52 skrev: ”Folkbiblioteket kan inte serva 

skolor som en [sic] skolbibliotek kan. Vi behöver göra begränsningar”.   

Vi frågade även informanterna om vad de gör för att främja samarbetet med skolorna 

riktat specifikt mot 4–6. 25 av de som besvarade frågan utryckte att de hade bokprat 

riktade till årskurs 4 och 5. Cirka 40 informanter uppgav att de bjuder in skolor till 

biblioteket för olika aktiviteter, som exempelvis bokprat, biblioteksvisning och att få 

delge vad de som bibliotek kan erbjuda lärare och elever. Några informanter svarade 

att de hade avtal med skolorna sedan innan och att de då styr samarbetet efter behov 

och några svarade att de inte alls riktade sig till elever i skolan.  

4.2.4 Möjligheter och hinder  

Vi frågade bibliotekarierna vilka möjligheter och vilka hinder de såg för att kunna 

samarbete med skolor. 79 av informanterna som svarade såg att det fanns goda 

möjligheter för dem som bibliotek men många av dem kände dock att de saknade 
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både resurser och att tidsbristen var ett av problemen. För övrigt kände de att det 

fanns goda möjligheter, informant 81 skrev: ”Vi skulle kunna serva dem hur mycket 

som helst, men har begränsat med tid och resurser”. 97 informanterna svarade att 

hindren för biblioteket var till största del tidsbristen och att kommunikationen inte 

alltid kommit fram. Flera av informanterna uppgav även att de var helt begränsade 

eller helt styrda till att inte upprätthålla något samarbete med skolorna från 

ledningshåll. Exempel på detta är svar som: ”Vi har fått direktiv om att inte inleda 

samarbeten” (Informant 76), ”Är lite bränd av att ha fått smäll på fingrarna några 

gånger för att ha varit för ’snäll’ mot skolor/lärare” (Informant 94), och informant 116 

som skriver ” […] men också att vi inte egentligen får samarbeta” som ett hinder. 

Informant 94 skriver också ” Vi har de senaste åren fått allt från små vinkar till 

direkta order från bibliotekschefen (och indirekt även från kulturchefen) som med 

skärpa betonat att vi är ett FOLKbibliotek och inte ett skolbibliotek och att vi därför 

inte ska jobba mot skolorna”. 

En enkätfråga i studien var om hur det såg ut i informanternas biblioteks eventuella 

biblioteksplan kring samarbetet med skolorna och dem som bibliotek. De som valde 

att svara på enkätfrågan var de som kunde svara för att de hade ett samarbete i sin 

biblioteksplan, vilket var 80 stycken. De gav flera olika exempel på vad som stod i 

deras plan om olika specifika mål och riktning till respektive årskurser. Andra tyckte 

att det var luddigt även fast det framgick att det fanns med i biblioteksplanen att ett 

samarbete skulle finnas mellan dem som folkbibliotek och skola. 18 av dem svarade 

att de inte visste om det fanns ett samarbete mellan folkbiblioteket och skola 

beskrivet i deras egna biblioteksplan. Ytterligare 18 angav att de inte hade något 

samarbete alls uttryckt i sin biblioteksplan och 2 har valt att inte besvara enkätfrågan.  

Avslutningsvis fick informanterna beskriva vad de tyckte kunde bli bättre gällande 

samarbetet mellan folkbiblioteket och skolorna. 86 informanter svarade på frågorna 

och det som kom upp var framförallt kommunikationen mellan skolorna/enskilda 

lärare och folkbiblioteket. Det uttrycks även att folkbiblioteket och skolan behöver 

tydligare riktlinjer för vad de kan förväntas av varandra och inte. Det behövs även ett 

större engagemang från rektorer i arbetet med skolans och folkbibliotekets likvärdiga 

mål, vilket är att främja lärande och språkutvecklingen skriver flertalet informanter i 

enkätsvaren.  
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I enkätens slut fick informanterna skriva något som de ville tillägga i studien. I dessa 

enkätsvar kom det fram flera olika tankar kring huruvida det är skolornas ansvar eller 

inte att ha ett skolbibliotek och funderingar på varför det inte finns på alla skolor. 

Informant 99 skriver: ”’Skolan’ har varit så van vid att folkbiblioteket servar dem men 

i takt med stor inflyttning och nya lagtexter har vi från folkbibliotekshåll behövt 

markera vårt uppdrag” och berättar vidare att hennes/hans bibliotek ägnar sig ”åt 

gränsdragning för att inte bli uppätna”. De kom även fram till, som tidigare nämnt, 

att skolorna måste sätta värde på bibliotekariernas kompetens. Informant 73 skriver 

att ”lärarna har dålig koll på vad biblioteket har att erbjuda” och att ”En del lärare 

förstår inte vilken beläst resurs vi är”.  

5 Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera resultaten med tidigare 

forskning. Först kommer avsnittet 5.1 ”När skolan inte räcker till” där vi analyserar 

och diskuterar behovet av folkbiblioteket för grundskolan. Sedan kommer vi i avsnitt 

5.2 ”Två professioner möts”, analysera och diskutera huruvida de två professionerna, 

läraren och bibliotekarien, kan komplettera varandra i det läsfrämjande uppdraget. 

Kapitlet avslutas med avsnittet 5.3 ”En annan väg att gå”, där vi analyserar och 

diskuterar vårt resultat med hjälp av de lässatsningar som vi tidigare presenterat. 

5.1 När skolan inte räcker till  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2017:252) säger uttryckligen att elever ska få möta skönlitteratur och kunna förstå 

och tolka texter. För att kunna uppnå kunskapskraven, vilket är skolans mål för alla 

elever, behöver skolan kunna inspirera och motivera eleverna i deras lust att lära. Att 

många skolor saknar ordentliga bokbestånd är något vi kunnat se i Flygh Johanssons 

och Häggroths (2017:28) studie där några svensklärare fick besvara frågor om deras 

skolas skolbibliotek och dess utbud. Flertalet svensklärare svarade att de använde sig 

av andra resurser för att få tillgång till skönlitteratur i sin undervisning, exempelvis 

nämnde många lärare att de använde sig av folkbiblioteket då skolbiblioteket inte 

räckte till. I enkätundersökningen och i biblioteksplanerna framkom det att många 

har ett samarbete gentemot skolorna och även att de hade som mål att samverka med 
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skolorna framöver. Många bibliotekarier uppfattade att skolan använde 

folkbiblioteket som en resurs då deras egna bokbestånd inte räckte till i skolan, samt 

att skolorna även sökte sig till bibliotekarier då de önskade förmedling av böcker till 

sina elever.  

Vi frågade informanterna om vad det är skolorna önskar få hjälp med och de 

vanligaste det frågades om hjälp med är att förmedla böcker till eleverna men även ge 

boktips till lärarna. Chambers (2014:36–37) lyfter vikten av att elever behöver få tid 

till att gå och bläddra i böcker och även få tillgång till att prata med en vuxen om 

litteratur. Detta kräver att personalen på biblioteken eller lärarna behöver få tid till 

att kunna hjälpa elever i sitt sökande efter en bok som passar just dem. Många lärare 

och skolor efterfrågade även boklådor, högläsning samt författarbesök anordnat av 

folkbiblioteket enligt enkätsvaren. I biblioteksplanerna framgår det att en stor del av 

kommunerna har ett samarbete med skolorna. Några uttrycker att folkbiblioteket 

själva bjuder in skolor till biblioteket för biblioteksvisningar och bokprat. Andra 

biblioteksplaner ger utryck för att de finns pågående avtal med skolorna och därmed 

används folkbiblioteket som en resurs. Även enkätsvaren visade att flertalet skolor 

har ett samarbete med folkbiblioteket. Samarbetet mellan skolorna och 

folkbiblioteket ser olika ut där vissa samarbetar med hela skolor och vissa enbart med 

enstaka lärare. Även om bibliotekslagen uppmuntrar samverkan enligt § 18 står de 

inte att folkbiblioteket har någon skyldighet att samarbete med skolorna (SFS 

2013:801, § 18). Några informanter skrev att skolan inte ingick i deras uppdrag. En av 

informanterna skrev som tidigare nämnt: ”Folkbiblioteket kan inte serva skolor som 

en [sic] skolbibliotek kan. Vi behöver göra begränsningar” (Informant 52). 

5.2 Två professioner möts  

I bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 7) står det att folkbiblioteket ska arbeta 

läsfrämjande. I samtliga biblioteksplaner i studien framgår det tydligt att biblioteken 

arbetar läsfrämjande. Flera av biblioteksplanerna ger konkreta exempel på hur de 

arbetar och ger exempel på olika aktiviteter som exempelvis högläsning, sagostunder, 

författarbesök och andra evenemang. Biblioteken vänder sig även till föräldrar som 

besöker barnavårdscentralen och lockar då även till sig de allra yngsta barnen. Taube 

(2013:121–122) skriver att flera elever som kommer till skolan inte har med sig någon 
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läskultur från hemmet. Skolan blir för dessa elever den som presenterar böckernas 

värld för dem. Det första eleverna ska lära sig när dem kommer till skolan är att lära 

sig läsa och skriva och därför det kan det för många elever vara svårt att ta till sig 

allting på en gång. Många barn med högutbildade föräldrar har ofta med sig ett rikare 

språk när de kommer till skolan än barn med lågutbildade föräldrar (Kåreland, 

2015:112–113). Bibliotekens arbete att vända sig till barn och unga på deras fritid är 

något som kan gynna elevernas skolgång. 

I studien frågade vi informanterna om besök av skolor och hur mottagandet såg ut. 

Informanterna uppger att de både får spontana och bokade besök av skolorna och 

försöker i den utsträckning det går att hjälpa lärare och elever. En av de vanligaste 

uppgifterna biblioteken får när skolorna är på besök är att förmedla böcker till 

eleverna och även ha bokprat. Nikolajeva (2017:360) skriver att det är svårt och 

kanske omöjligt att få barn att läsa en bok de inte är intresserade av. I och med detta 

kan vi se att för att få ett barn att läsa behöver det finnas en passande bok och någon 

som kan förmedla böcker till dem för att vilja läsa boken. Vuxenstödet i val av böcker 

är något som Chambers (2014:122) betonar som viktigt och är ett bra sätt för 

bibliotekarierna att arbeta läsfrämjande. Vid besöken av skolorna finns både lärare 

och bibliotekarier på plats vilket Taube (2013:122) lyfter som en bra kombination för 

att kunna hjälpa eleverna att välja böcker. Lärarna är de som känner eleverna och 

deras intressen medan bibliotekarierna har kunskap om de böcker som finns och kan 

därmed rekommendera passande böcker.  Detta är redan tidigare även nämnt i en av 

biblioteksplanerna där samverkan mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken ska 

utvecklas, ”framförallt samarbetet kring lässtimulans och läsutveckling där båda 

professionerna kan bidra med sina specifika kunskaper” (Knivsta kommun, 2017:7) 

Några av informanterna uppgav att de jobbade en viss procent på skolorna i 

skolbiblioteken och uppgav att de då hade i sina arbetsuppgifter att rekommendera 

böcker, högläsa och skylta om litteraturtips. Chambers (2014:29) beskriver skyltning 

som ett bra sätt för att locka eleverna till läsning vilket är ett sätt att arbeta 

läsfrämjande.  
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5.3 En annan väg att gå  

I Linköping togs det fram en utvecklingsmodell för skolbiblioteken som skulle 

integrera skolbibliotekarien i elevernas undervisning för att främja elevers 

språkutveckling som fick namnet Fokusbiblioteket. Då både ordentliga bokbestånd 

och kunskap om litteratur saknades på skolorna utgjorde Fokusbiblioteket en stor 

förändring för eleverna i Linköping. Först rustades skolorna upp med ordentliga 

bokbestånd samt en utbildad bibliotekarie för att kunna förmedla böcker och 

integreras i undervisningen och vara en del av skolans verksamhet. Resultatet av 

Fokusbiblioteket blev högre måluppfyllelser vilket är ett av skolans mål (Eriksson, 

2016:45–46).  Ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier samt ett bra bokbestånd 

för skolan att kunna använda sig av gav positiva resultat.  

Enligt vår enkätundersökning uppfattas många vända sig till folkbiblioteket för att ta 

del av både bokbestånd samt bibliotekariers kompetens. Dock verkar folkbiblioteket 

inte kunna vara den resurs för skolan och eleverna behöver. Ändå uppfattas skolorna 

använda sig av folkbiblioteket som en resurs och både ta del av dess bokbestånd och 

bibliotekarier. Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap.2 § 35) ska skolan ta ansvar över 

att det finns tillräckligt med resurser för eleverna att tillgå för att eleverna ska höja 

måluppfyllelsen. I enkätundersökningen uppgav flera bibliotekarier att de uppfattade 

att skolledningar inte förstår vikten av att ha ett ordentligt skolbibliotek och en 

skolbibliotekarie och därför heller inte satsade på det. Flera bibliotekarier kände att 

de flera gånger var tvungna att markera för lärare att de inte kan vara den resurs till 

skolan som några enskilda lärare önskade. Några bibliotekarier kände även att det 

var synd att de inte hade tid eller resurser att ta emot skolorna då de gärna önskat 

kunna göra det. Detta för att deras målgrupp var barn och unga på deras fritid och 

inte elever i skolan. Skolinspektionen (2018:26) skriver i sin rapport om 

skolbiblioteken som en pedagogisk resurs att skolbiblioteken behöver utvecklas och 

bli en större del av skolornas verksamheter. De behöver få ta en större plats i skolans 

undervisning för att de ska fylla sin funktion att kunna stödja och utveckla elevernas 

kunskapsutveckling. I Skolinspektionens (2018:22) rapport står det att 

skolbibliotekarien och lärarna har två olika kompetenser och att deras samverkan bör 

stärkas för att kunna komplettera varandra. Skulle dock skolbiblioteken utvecklas och 

vara en pedagogisk resurs för skolan som skolinspektionen konstaterat att de bör 
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vara, så är frågan om samverkan mellan skolan och folkbiblioteket ska fortgå 

överhuvudtaget. Om samverkan sker på grund av avsaknaden av skolbibliotek har 

skolan inte uppfyllt skollagen (SFS, 2010:800, kap.2 § 35–36) eller det ansvaret som 

skolan har att ge elever de förutsättningar de behöver för att uppnå kunskapskraven 

genom att ha ett eget skolbibliotek. Om samverkan helt upphör mellan folkbiblioteket 

och skolorna kanske avsaknaden av skönlitteratur och bibliotekariers kompetens gör 

att skolorna blir tvungna att prioritera skolbiblioteket.  

6 Avslutning  

I detta kapitel kommer vi att först diskutera metodvalet i studien under avsnittet 6.1 

”Metoddiskussion”. Sedan kommer vi redogöra för studiens slutsats i avsnitt 6.2 

”Slutsats: Ett likvärdigt uppdrag” och sedan avsluta med hur studien bidragit till 

samhället och fortsatt forskning under avsnitt 6.3 ”Bidragande till fältet och fortsatt 

forskning”. 

6.1 Metoddiskussion  

Vi anser att det var ett bra metodval att granska kommunernas biblioteksplaner då 

det gav oss en överblick över samtliga kommuners biblioteksverksamhet när det kom 

till deras läsfrämjande arbete samt deras samarbete med skolorna i deras kommuner. 

Valet av att använda oss av biblioteksplanerna anser vi vara ett bra val då 

biblioteksplanerna är politiskt styrda dokument från kultur– och/eller 

utbildningsnämnden. På så sätt får vi lite tydligare riktlinjer kring vad som gäller för 

kommunerna, till skillnad från enkäterna som präglas av enskilda individers tankar 

och erfarenheter. I sökandet efter biblioteksplanerna gick vi via Kungliga biblioteket 

som hade alla landets planer samlade på sin hemsida. Vi fick kontakta flera 

kommuner då flera saknade giltiga biblioteksplaner. Flera av dessa kommuner 

svarade då vi önskade giltiga biblioteksplaner för studien. Flertalet angav att de valt 

att förlänga sin ogiltiga plan och andra var precis klara med den nya biblioteksplanen. 

Detta var dock något som tog mycket tid och väntan på att få tag på giltiga dokument. 

Endast 2 kommuner hade ogiltiga biblioteksplaner och därmed använde vi deras 

senaste biblioteksplan i studien.  
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Vi upplevde att vi gjorde ett bra val när det kom till att använda oss av en webbenkät, 

för att nå ut till en stor mängd bibliotekarier. Vi hade räknat med max 50 enkäter 

men det resulterade i över det dubbla, något som endast styrker vår studie. Dessutom 

visade sig alla informanternas svar vara användbara i studien trots att alla inte 

personligen hade skolkontakt. Endast 9 av de 118 informanterna som besvarade 

enkäten hade inte någon skolkontakt alls. En möjlig anledning till det låga antalet kan 

vara att det finns bibliotekarier som fått enkäten men valt att inte delta på grund av 

att enkäten bestod av frågor kring skolkontakt och samarbeten. 

Vi upptäckte när vi bearbetade data att vi hade missat ett svarsalternativ på frågan 

om hur de såg på samarbetet mellan sitt bibliotek och skolan. Där saknades ett 

svarsalternativ för att det inte fanns ett samarbete och där kanske de få som saknade 

samarbete valde att i stället kanske svara ”vet ej” eller inte svara alls i brist på ett 

alternativ som passade dem. 

Överlag lyckades vi formulera oss tydligt och fick svar på det vi efterfrågade men en 

fråga misstänker vi missuppfattades av flertalet informanter. Detta gäller frågan om 

deras bibliotek hade en biblioteksplan där det framgår hur de ska samarbeta med 

skolor upplever vi borde ha formulerats bättre. Utifrån enkätsvaren verkar många 

informanter ha svarat på frågan om deras bibliotek har en biblioteksplan och missat 

den del där vi var intresserade av huruvida samarbetet med skolor lyftes. Detta ledde 

till att vi på denna fråga inte fullt fick fram den information vi eftersökte. 

6.2 Slutsats: Ett likvärdigt uppdrag 

Syftet med studien var att, utifrån några bibliotekariers perspektiv och utifrån några 

utvalda kommuners biblioteksplaner, fördjupa kunskaperna om hur samarbetet 

mellan folkbiblioteket och skolan ser ut i och med deras likvärdiga uppdrag om att 

främja elevers barns och ungas läsning. Folkbibliotekets uppdrag att främja barn och 

ungas läsning är något som står tydligt i bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 7). 

Folkbiblioteket ska prioritera barn och unga och i och med detta syftar det till barn 

och unga på deras fritid. Samarbetet mellan folkbiblioteket och skolorna i denna 

undersökning ser väldigt olika ut, dock poängterar flera bibliotekarier att det inte är 

deras uppdrag att samverka med skolan då barnen då är elever och ligger under 

skolans och skolbibliotekets ansvar att främja elevernas språkutveckling medan 
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folkbibliotekets fokus är barn och unga på deras fritid. Även biblioteksplanerna 

uttryckte olika mål och hur samverkan mellan folkbiblioteket och skolan skulle se ut.  

Folkbibliotekets roll i grundskolan uppfattas som viktig för lärare och möjligheten att 

få ta del av ett större utbud är önskvärt och även bibliotekariernas kompetens. 

Utbudet av skönlitteratur är viktigt för skolan och därmed blir även folkbiblioteket en 

viktig resurs för många skolor för att de ska kunna få ta del av litteratur till sin 

undervisning. Skolan och folkbiblioteket har ett likvärdigt arbete. Båda 

verksamheterna arbetar utbildande med läsfrämjande aktiviteter för att bland annat 

stärka elever/barn och ungas språk- och kunskapsutveckling. Om skolan och 

biblioteksväsendet arbetar med ett likvärdigt mål, kanske riktlinjerna för huruvida ett 

större samarbete kan ges utrymme till.  Vilket skulle innefatta att både tid och 

resurser behövs för att kunna nå målet främja elever/barn och ungas läsning. Detta 

skulle kunna bidra till kunskapsutvecklingen i samhället och till framtidens 

medborgare.  

6.3 Bidragande till fältet och fortsatt forskning  

Denna studie kan bidra till forskningsfältet genom att synliggöra om vilken roll 

folkbiblioteket har i skolan och kanske även hur folkbiblioteket kan stödja skolan. 

Studien kan även bidra till tankar om folkbiblioteket ens ska ha en roll i skolan, då 

skolan enligt lag ska ha ett skolbibliotek. Denna studie kan vara en ögonöppnare om 

vad det kan betyda för elever att ha ett eget skolbibliotek eller att se att folkbiblioteket 

inte kan vara den resurs som skolorna önskar då de har till uppdrag att arbeta med 

barn och unga på deras fritid.  

Vid fortsatt forskning kring området vore det intressant att se mer om hur olika 

lässatsningar, både från folkbiblioteket och skolan, har gjorts och hur de påverkat 

elevresultaten i skolan. En annan tanke som vi funderade över under studiens gång är 

hur utbildningsnämnden i kommunerna tänker kring behovet av skolbibliotek och 

litteratur i skolan och hur de i praktiken tillgodoser behovet. Behovet kräver resurser 

och en fundering är huruvida rektorer fick resurser att skaffa och underhålla ett 

skolbibliotek när de i skollagen trädde i kraft 2011 och sade att alla skolor ska ha ett 

skolbibliotek.  
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Bilaga 3 – Tabell för sortering av enkätsvar 

Informant  

Utbildad  

Kommun  

Skolkontakt i ditt uppdrag  

Samarbete med skolor  

Enskilda lärare eller hela skolan  

Vilka årskurser  

Hur ser du på samarbetet  

Vistas du på skolor  

Om ja  

Spontana besök  

Hur  

Bokade besök  

Hur  

Vad vänder sig skolor till er om   

Varför vänder sig inte skolor till er  

Vad gör ni för att främja samarbetet  

Möjligheter  

Hinder  

Biblioteksplan för samarbete  

Om ja  

Vad kan bli bättre i samarbetet  

Tillägg  

  

 


