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Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ofta de tillfrågade sfi-eleverna 

använder biblioteket, varför de gör det samt vad för böcker de lånar där. En 

bibliotekarie är en av informanterna i min studie för att jag ska kunna se en annan 

synvinkel från hens sida. Informanterna i studien läser kurs C eftersom de har 

kommit en bit i sin svenska och har haft möjlighet att besöka ett bibliotek. 

Undersökningen utformades genom en enkät med 30 elever, en intervju med 

bibliotekarien och ytterligare 3 intervjuer med informanterna som besvarade 

enkäten. Resultaten visar på att flera av eleverna har besökt biblioteket flera gånger i 

Sverige och orsaken till besöken är för att låna böcker och utveckla sitt svenska språk. 
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 1 1 

1. Inledning 
 

Undervisningen ska även bidra till att eleven utvecklar sin kompetens att använda digital teknik, 

relevanta verktyg och medier för information, kommunikation och lärande. ( Kursplan för sfi, s.2) 

I kursplanen för vuxenutbildning finner man inget konkret utformat krav på att 

biblioteket ska användas inom sfi. Men utdraget ovan ur kursplanen kan man tolka 

som att biblioteket är ett relevant verktyg för att eleverna ska kunna utveckla sina 

kunskaper där. Jag har länge tyckt att det vore intressant att undersöka sfi-elevers 

biblioteksanvändning. Det är inte alltid som eleverna väljer att låna några böcker 

men de får information om olika tjänster som biblioteket kan erbjuda vilket är viktigt 

för eleverna att vara medvetna om. I de svenska biblioteken finns det flera olika 

tjänster som erbjuds. Det erbjuds bland annat läxhjälp, medverkan i 

bokcirklar/läscirklar, låna böcker på modersmålet men även på svenska, läsa 

tidningar, få hjälp med kopiering och använda bibliotekets datorer menar, 

MIKLO/Sweden Research AB (2015) som är någon form av konsultföretag och 

Höglund & Johansson (2011). Detta skapar flera möjligheter till att eleverna 

använder bibliotek mer kontinuerligt.   

 MIKLO/Sweden Research AB (2015) redogör i sin rapport för vilken kännedom 

asylsökande har om Stockholmsregionens bibliotek, och vilka förväntningar de har 

på dessa bibliotek. MIKLO/Sweden Research AB (2015:5) diskuterar att 

informanterna i deras studie uppger att de besöker biblioteket för att få hjälp med 

olika frågor men de kan även få en möjlighet till att bygga relationer och utveckla sitt 

språk. I MIKLO/Sweden Research AB:s (2015:5) rapport menar informanterna att 

det är begränsat med modersmålsböcker på biblioteket. Böcker på alla språk finns 

inte men det finns ett stort utbud på olika bibliotek runtom i Sverige och utbudet 

varierar beroende på efterfrågan. Valet till att utföra en studie om detta ämne är för 

att det är ett intressant ämne, men även för att se på vilket sätt sfi-elever tar stöd vid 

deras inlärning av svenska språket för att då kan man som lärare se hur mycket 

biblioteksanvändningen gynnar eller inte gynnar elevers inlärning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning sfi-elever 

besöker biblioteket, vad syftet enligt dem och en bibliotekarie är men även vad de gör 

på biblioteket. Syftet är även att undersöka hur eleverna tar stöd från biblioteket för 

att utveckla sitt svenska språk. 

Följande frågeställningar behandlar jag: 

▪ Hur tar sfi-elever stöd av biblioteket för att utveckla sitt svenska språk? 

▪ I vilken utsträckning tar sfi-elever stöd av biblioteket för sin svenska 

språkutveckling? 

▪ Vad är sfi-elevers syften med att besöka biblioteket? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I forskningsbakgrunden (2) redovisar jag tidigare forskning, i 2.1 lyfter jag 

forskningsfråga 1, i 2.2 lyfter jag forskningsfråga 2 och i 2.3 tar jag upp 

forskningsfråga 3. I kapitlet metod och material (3) presenterar jag materialet, metod 

för analys, genomförandet, undersökningens reliabilitet, insamlingsmetoderna, samt 

diskuterar validitet och etiska aspekter. I resultatkapitlet (4) presenterar jag 

resultaten av bibliotekariesintervjun, enkätundersökningen och elevintervjuerna. I 

diskussionskapitlet (5) diskuterar jag resultaten relaterat till den tidigare 

forskningen. I det sista kapitlet (6) presenteras slutsatser och framåtblickar. 

2. Bakgrund 

På mina alla VFU och mina olika arbetsplatser har jag märkt att 

biblioteksanvändningen är låg. Hur ofta eleverna besöker biblioteket är inte mycket 

som lyfts i litteraturen som jag tar stöd från vid min studie. Orsakerna är olika för 

olika elever vid användning av biblioteket och även i vilken utsträckning det sker.

 Hell (2008:7) diskuterar skolbibliotek i sin handbok och hon anser att 

skolbibliotek är något som behövs för att skolbiblioteket ska tillgodose elevernas men 

även lärarnas behov av medier för arbeten som ska utföras i skolan. Eleverna ska 

också få en motivation till läsning. Hon menar att skolbibliotek ska vara en 
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mötesplats i skolan där alla är välkomna oavsett ålder, etnicitet, kön och att det även 

ska vara en plats för utveckling hos individen. Hell (2008:5) skriver i sitt förord om 

olika nyckelord som hon anser kan förknippas med skolbibliotek. Hon nämner bland 

annat möten, språk, läsning, integration, kommunikation, medier och sökande. Hell 

(2008:13) anser att skolbiblioteket inte bara ska vara en lokal med olika medier utan 

snarare en verksamhet som omfattar olika aktiviteter och funktioner som stödjer 

undervisningen och samtidigt bedrivs av utbildad personal. Det bör också vara ett 

bibliotek som är ett läromedel som omfattar alla ämnen och ska fungera som en 

arbetsplats i ett öppet rum för alla i skolan. Skolbiblioteket menar författaren är en 

plats som ska stödja elevernas lärande och ska vara en del av skolans pedagogiska 

verksamhet. Hell (2008:60) talar om att det inte finns något krav på vad ett bibliotek 

ska ha i sin verksamhet, utan det handlar snarare om anpassning beroende på bland 

annat vilka elever det är, språk, inriktning och antalet elever. Hon talar om olika 

sorters litteratur och hjälpmedel som hon bedömer är bra om det finns på ett 

skolbibliotek. Hon exemplifierar hjälpmedel som är bra att ha som elever kan låna, 

exempelvis ifall eleven glömt sin bok och har då möjlighet till att låna den på 

biblioteket.      

 Lundin (2004:5) skriver i början av sin boks innehåll som omfattar personliga 

erfarenheter och fakta som han har samlat under många år genom möten, samtal, 

tankar, känslor och förhoppningar. Enligt Lundin (2004:6-8) är bokcirklar något 

som är vanligt i Sverige, rent privata läscirklar mer än biblioteksbaserade. Han menar 

att de senaste åren har man försökt utveckla biblioteket till samhälleliga 

informationscentra i Sverige. Han menar att biblioteken ska ses som en möjlighet till 

att fördjupa sin läsupplevelse, diskutera den och även dela med andra och inte se 

biblioteket som bara en plats för sökning av information, böcker och låna böcker. 

Lundin (2004:9) anser att läscirklar är något som är viktigt och som ger människor 

möjlighet till att skapa en gemensam kontakt med sig själv men också med andra 

människor och grunden ska vara den litterära upplevelsen. Läsupplevelsen anser han 

väcks hos de flesta individerna som skapar lust till gemenskap och lusten till att dela 

upplevelsen med andra och som då utökar en egen förståelse.  

 Hell (2008:62) tar upp tidningar och tidskrifter och menar att ifall eleverna inte 

har tidningar hemma så är det viktigt att biblioteket prenumererar på en sådan. Hon 

nämner även e-böcker som finns på bibliotek och att biblioteken ska ge möjlighet till 

användning av e-böcker. Hell (2008:59) förklarar att begreppet medier kan innefatta 
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mycket men att det ursprungligen betydde förr i tiden böcker som fanns på 

biblioteket och läroböcker som används i skolan. Enligt Hell (2008) kallar man det 

idag för läromedel och lärarresurser. Dessa två begrepp menar Hell (2008) omfattas 

av bland annat digitala läromedel, program och databaser och ljudböcker. Man 

inkluderar även DAISY-skivor ( Digitalt Audio-baserat informationssystem för 

personer med lässvårigheter och dessa skivor har en specifik plats på ett bibliotek). 

DAISY-skivor ser man att invandrare och andra minoriteter använder sig av. 

 Hell (2008:8) tar upp två uppdrag som gäller för skolbibliotek och det är: 

möjligheter att utveckla sin förmåga att läsa, skriva och förstå texter samt redskap 

för att bli kunniga och kritiska informationssökare för att skapa sin egen kunskap. 

Författaren förklarar att det förstnämnda uppdraget omfattar bibliotekspersonalen 

som ska bidra med olika kunskaper samt uppmuntra elever till att läsa och skapa en 

läslust, kännedom om böcker och även ha ett brett medieurval i olika former som är 

anpassat på olika nivåer. Hell refererar till (bl.a. Limberg 2002: 80-81) som anser att 

det andra uppdraget beror på om skolbiblioteksverksamheter finns på alla nivåer i 

skolan och att det beror på ifall skolbibliotek och skolpersonal samarbetar. Hell 

(2008:61) resonerar kring litteratur på andra språk och samarbetet med lärarna på 

skolan om vad skolan behöver nyttja och ser vad kommunens bibliotek har att låna. 

Inköp av material på biblioteken påverkas av bland annat vilka språk eleverna talar 

på skolan. Anpassade medier som bland annat DAISY, storstil och lättläst bör finnas 

för elever som behöver anpassade medier och då är speciallärarna med och 

samarbetar inför inköp och planering av bibliotekets antal av sådana medier.

 Hell (2008:62) lyfter BTJ-förlaget som enligt författaren är ett förlag som har 

böcker inom olika ämnesområden. Hell (2008:93) talar om bokprat som hon anser är 

en bra aktivitet för att eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa, skriva och förstå 

texter. Det är en presentation av böcker som lyssnarna ännu inte har läst och syftet är 

att locka till läsning menar hon.     

2.1 Tidigare forskning 

Generalsekreteraren för Svensk biblioteksförening Lindberg (2009:5) skriver att 

biblioteket är en fungerande mötesplats och att biblioteket även är en offentlig plats 

där olika människor kan mötas på ett naturligt sätt vilket man även kan se att några 

informanter i min studie uttrycker. Han menar att nyanlända invandrare kan ta till 

sig kunskaper samt anpassa sig till det svenska samhället med hjälp av biblioteket. 
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Medvetenheten om vad biblioteket innebär och att det finns, vad man kan göra där, 

samt att det är gratis i Sverige bör en människa veta om menar Alneng (2017:49). 

Höglund och Johansson (2001:339) kommer fram i sin artikel Vad gör folk på 

biblioteket? att användning av biblioteket är något som är frivilligt men på 

användarens villkor. De menar att på grund av den fria viljan till användning av 

biblioteket så får biblioteket flera besökare. De menar även att de ser biblioteket som 

något viktigt samt att läsning och biblioteksvanor skiljer sig i kön, ålder, yrke och 

utbildning. MIKLO/Sweden Research AB (2015) anser att biblioteket används till att 

bland annat medverka i bokcirklar/läscirklar, låna böcker på modersmålet och på 

svenska, läsa tidningar, få hjälp med kopiering samt använda datorer. 

MIKLO/Sweden Research AB (2015) redogör i deras rapport för vilken kännedom 

asylsökande individer har om användning av och deras förväntningar på 

Stockholmsregionens bibliotek.    

 MIKLO/Sweden Research AB (2015:5) diskuterar att informanterna i deras 

studie anser att de utför biblioteksbesök för att de kan få hjälp med olika frågor men 

de kan även få en möjlighet till att bygga relationer och utveckla sitt språk. Höglund 

och Johansson (2011:341) menar att användningen av internet, informationssökning, 

boklån och lån av exempelvis CD-skivor används i mindre utsträckning när 

människorna är äldre. Höglund och Johansson (2001:349) lyfter att tillgång till 

tidningar och böcker på olika språk spelar en stor roll för biblioteksanvändningen för 

individer som har intresse för andra länder, andra kulturer och annan 

språkbakgrund. I sin rapport (2001:351) menar författarna att under sent 1990-tal 

var användningen av internet på bibliotek något som individer använde sig mycket 

av. MIKLO/Sweden Research AB (2015: 5) tar upp i deras undersökning som visar att 

individerna i deras studie går till biblioteket för att få tillgång till internet och datorer 

samt få hjälp med att kopiera papper eller läsa och förstår ett brev som de har fått 

från en myndighet. Fleischer (2011:24-25) menar att grundpunkten för bibliotek är 

att låna ut böcker men han diskuterar också dataanvändning och trådlöst nätverk 

som något han anser har blivit mer tydligt vid användning på bibliotek idag. Höglund 

& Johansson (2001:240) menar att en individs livsstil påverkar i vilken omfattning 

och på vilket sätt människor använder sig av bibliotekets olika tjänster och Lundin 

(2004:10) hävdar att biblioteken är viktiga. Författaren (2004:19) menar att 

personerna som kommer till biblioteket går till hyllorna och hämtar det de ska ha och 

då anser han att de är mer ”snabbköpskunder” än ”bibliotekskunder.   
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Höglund och Johansson (2001: 346) anser att främsta orsaken till 

biblioteksanvändning är att låna fack- och skönlitteratur, läsa tidningen och 

tidskrifter. Nya media har kommit vilket innebär att datorer används mer flitigt för 

att individerna ska kunna söka information på internet. Höglund & Johansson 

(2001:348-349) förklarar att biblioteket har anpassat sin service och sina tjänster 

mot olika behov och författarna ger exempel på invandrarna som är i behov av dessa 

tjänster. Skönlitteratur är något MIKLO/Sweden Research AB (2015) lyfter och att 

även individerna ser biblioteket som en mötesplats för att möta på bibliotekspersonal 

och även andra individer som är av liknande situation där. Tidsfördriv och 

fritidssyssla menar författaren är också orsakerna till varför individer går till 

biblioteket. På biblioteket menar författaren att individerna får hjälp med olika frågor 

men även möjlighet till att bygga relationer och utveckla sitt språk. MIKLO/Sweden 

Research AB (2015) förklarar att de studerande individerna också går till biblioteket 

för att få hjälp med sina skoluppgifter. Informanterna i MIKLO/Sweden Research 

AB:s rapport anser att de får hjälp med nästan allt och konkretiserar att de får hjälp 

med att översätta något, förstå ett brev som de har fått från en myndighet, fråga om 

vilken buss som går till en viss plats eller be om böcker på ett specifikt språk.  

3. Metod och Material 

I detta kapitel redovisas hur undersökningen gått till (3.1), hur enkätundersökningen 

utfördes 3.1.1 och hur bibliotekintervjun utfördes 3.1.2, intervjuer med eleverna 3.1.3 

analysmetoden 3.2 reliabilitet och validitet 3.3 och etiska ställningstaganden i 3.4 

redovisas. 

3.1 Genomförande 

Studien är genomförd på en mellansvensk kommunal sfi-skola och ett bibliotek som 

tillhör gymnasiet och vuxenutbildningen. Jag har utfört en intervju med en 

bibliotekarie, en enkätundersökning med 30 studenter som läser kurs C i två klasser 

på sfi samt 3 intervjuer med informanterna som besvarade enkäten att de lånar 

böcker på sitt modersmål. Orsaken till att jag utförde intervjuer med dessa elever är 

för att kunna se ifall modersmålen kan ha någon betydelse vid användning av 

biblioteket. Jag tog stöd från Denscombe (2017) som diskuterar intervjuer och 

enkäter. Han menar att forskaren inte ska vara med i själva processen vid enkäter när 
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informanterna besvarar frågorna. Men att forskaren ändå ska finnas till hands och att 

informanterna besvarar enkätfrågorna i sin egna takt. Denscombe lyfter även 

användning av intervjuer. Intervjuer ska ske mellan forskare och informant samtidigt 

som det är bra att ha med flera informanter för att få bredare bild och flera åsikter 

samt perspektiv, vilket jag även hade. Det första jag gjorde var att gå ut med 

informationsbladet till eleverna i två olika klasser men även berätta och förklara det 

som finns med i informationsbladet med hjälp av en klasslärare och en 

modersmålslärare. 30 elever besvarade enkäten under ett lektionspass. Därefter 

delade jag ut informationsbladet Bilaga 5 och eleverna hade möjlighet att besvara 

frågorna under respektive lektionspass.   

 Mitt val för ljudinspelningar är för att jag anser att jag kunde få konkreta svar 

och missförstånd kunde inte uppstå. Intervjuer var även lämpliga för att fylla svaren 

och kategorisera samt hitta gemensamma nämnare. Innan jag utförde intervjun med 

bibliotekarien tillfrågades bibliotekarien om hon hade möjlighet och var villig att 

ställa upp på en intervju vilket hon hade. Innan intervjun utfördes skickade jag 

bibliotekarien informationsbladet Bilaga 6 för att hon skulle kunna läsa igenom i lugn 

och ro vad jag var ute efter och vad som förväntades av henne. Därefter bokade vi en 

intervjutid där jag gick igenom informationsbladet för att vara tydlig och vara säker 

på att hon förstod innebörden. Denscombe (2017:239) förklarar hur frågeformulär 

bör utformas och vad man bör tänka på när man utför dem och jag utförde 3 

elevintervjuer.  

3.1.1 Enkätundersökning med elever 

Enkätfrågorna som jag använde mig av för eleverna finns att läsa om i Bilaga 1 och 

Bilaga 4. Det var ett enkelt urval vad gäller klass och kurs bland sfi-eleverna eftersom 

jag fick stöd av klasslärarna. Jag frågade två lärare på skolan som kunde tänka sig att 

deras elever skulle ställa upp att besvara frågorna för att jag inte visste något om 

klasserna. Jag tyckte därför att lärarna kunde hjälpa mig eftersom de är medvetna om 

det finns elever som vill ställa upp eller inte och efter att jag fått tips från lärarna så 

kunde jag gå till respektive klass och fråga eleverna på plats om de var villiga att ställa 

upp. Det var totalt 40 elever som läste sammanlagt i de båda klasserna och 30 elever 

ställde upp frivilligt eftersom det var 30 elever totalt som var på plats den dagen. Jag 

delade inte ut enkäten till andra klasser eftersom jag fick tillräckligt med svar. Innan 

jag delade ut enkäterna så fick eleverna informationsbladet Bilaga 5 samtidigt som 
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jag detaljerat gick igenom informationsbladet på plats med hjälp av 

modersmålslärare och klasslärare. Eleverna fick möjlighet att besvara frågorna så 

länge lektionspasset varade. Lektionspasset varade 2,5 timmar. Efter att de frivilliga 

eleverna besvarade frågorna så tog jag tillbaka enkätfrågorna de blev tilldelade. Det 

var 11 frågor i enkäten. Jag la ytterligare till 7 frågor i enkäten efter att jag insett att 

mitt material var för vagt. Så jag delade ut nya enkätfrågor till eleverna igen och de 

besvarade dem. Jag utformade även 3 intervjuer med elever som gett svar på att de 

lånar böcker på sitt modersmål i enkätsvaren och intervjufrågorna utgick jag från 

Bilaga 3.  

3.1.2 Bibliotekarieintervju 

Eftersom jag inte bara ville ha ett elevperspektiv så valde jag därför att utföra en 

intervju med en bibliotekarie. Intervjun som utfördes med bibliotekarien var en 

bokad tid som jag och bibliotekarien kommit överens om. Jag ställde frågorna som 

finns i Bilaga 2 och hon besvarade dem utförligt samtidigt som jag antecknade det 

hon sade och använde mig även av ljudinspelning. Innan jag startade 

ljudinspelningen så frågade jag efter ett godkännande från bibliotekarien. Jag gick 

även igenom informationsbladet innan intervjun och även de etiska principerna som 

går att läsa om under kapitel 3.5. Det var en intervju utifrån mina forskningsfrågor 

om vad hon anser orsaken är till att sfi-elever går till biblioteket, vad de behöver hjälp 

med samt hur ofta hon får besök av just sfi-elever. 

3.1.3 Elevintervjuer 

Jag utförde 3 intervjuer med eleverna som hade besvarat min enkätundersökning om 

att de lånar böcker på sitt modersmål. Eftersom jag var ute efter specifika svar på 

mina frågor så var det utvalda elever som jag frågade om de ville ställa upp. Eleverna 

hade skrivit namn på enkäterna så jag kunde utgå från namnen och det resultat jag 

hade för respektive informant och fråga ifall de ville ställa upp på en intervju. Det var 

elevintervjuer som jag utförde med elever som besvarat att de lånar böcker på sitt 

modersmål på biblioteket för att se ifall deras modersmål var gemensamt och om det 

fanns ett mer konkret svar på orsaken av besök på biblioteket. Jag använde mig av 

ljudinspelningar och modersmålslärare när intervjuerna gjordes. 



    
   

9   
  

3.2 Analysmetod 

Vid analysen av ljudinspelningen jag gjorde vid intervjun så lyssnade jag på den flera 

gånger om och grovtranskriberade vad bibliotekarien hade uttryckt. Jag utförde 

ytterligare en noggrann transkription för att lättare komma ihåg men även underlätta 

ifall missförstånd skulle uppstå av det bibliotekarien uttryckte. Jag tog även stöd av 

Denscombe (2017) genom att renskriva all data från min intervju med bibliotekarien 

och letade efter relevanta svar jag fått. Denscombe (2017:212-213) förklarar 

metodkombinationen och jag har använt mig av den som innebär att min intervju 

med bibliotekarien och min enkätundersökning med eleverna så får jag olika 

perspektiv men grunden av frågorna är densamma. Vid analysen valde jag att utgå 

från det Denscombe (2017:222) skriver om olika trianguleringar som går att använda 

inom metodkombinationen vilket innebär att jag har använt mig av triangulering som 

omfattar olika metoder vid min undersökning. Jag valde att ta fråga för fråga och 

sammanställa dem i diagram. Jag kategoriserade även mina svar för att lättare se om 

jag kunde hitta svar på mina forskningsfrågor. Elevintervjuerna valde jag att 

transkribera detaljerat först för att därefter kategorisera dem. Efter att jag 

kategoriserat dem så sökte jag efter likheter och skillnader bland svaren. När jag 

hittat likheterna och skillnaderna samt de relevanta svaren på frågorna så renskrev 

jag dem igen och därefter analyserade.    

3.3 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2003:13) beskriver kvalitativ data som något man skapar med 

hjälp av intervjuer och därefter analyserar medan kvantitativ data innebär 

mätningar. Jag har gjort en kombination av kvalitativ data och kvantitativ data vilket 

innebär att jag har gjort intervju med en bibliotekarie, enkätundersökning med 30 

sfi-elever som läser kurs C och 3 elevintervjuer. Jag har använt mig av styrda frågor 

på min enkätundersökning för att jag anser att eftersom eleverna inte har så stort 

ordförråd i svenska så skulle de ha svårt att svara utförligt på frågorna om de inte var 

styrda. Jag hade också styrda frågor på intervjuerna men det innebar inte att 

bibliotekarien inte kunde lägga till saker. Ifall jag ville komma med följdfrågor så var 

det lättare och då kan jag få mina frågor besvarade så utförligt som det går. 

Elevintervjufrågorna utformade jag utifrån mina enkätsvar jag fått för att bredare 

svar. Medan intervjun med bibliotekarien varade i 15 minuter och jag fick inte dem 
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utvecklade svaren jag skulle behöva, vilket innebär att jag behövde fler intervjuer 

med fler bibliotekarier. Elevintervjuerna varade mellan 10-15 minuter. Patel & 

Davidson (2011:104) menar att reliabiliteten kan kontrolleras via två olika 

observationer. Det de menar är att vid intervjuer kan man ha med ytterligare en 

person som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren. Jag hade inte med 

en person men använde mig av ljudinspelningar som jag tog stöd av vid 

transkriptionen materialet eftersom jag kunde lyssna på det inspelade flera gånger. 

Patel och Davidson (2011:106) menar att den kvalitativa forskningsprocessen är unik 

och det går inte att skapa regler eller procedurer för att säkerställa validiteten men 

jag utgick från Denscombes olika tips.    

 För att jag skulle kunna få konkreta svar så utgick jag direkt från eleverna själva. 

Jag ställde frågorna direkt till dem och gav de möjlighet att besvara enkätfrågorna 

samt intervjufrågorna. Det var viktigt att veta hur just dessa elever gör, hur ofta de 

besöker biblioteket samt vad orsakerna är till det. Med tanke på att det var direkta 

frågor till eleverna så ökar det validiteten eftersom det är deras synvinklar och svar 

som är viktiga i undersökningen inte omgivningens.   

 För att öka validiteten valde jag att genomföra intervjuer med en bibliotekarie 

men även med 3 elever som besvarade enkätfrågorna, och enkätfrågorna ställdes till 

två olika klasser men som läser samma kursmål för att jag skulle få lite mer bredd på 

svaren. Patel och Davidsson (2011:105) lyfter intervjueffekten som handlar om att 

informanten omedvetet eller medvetet styr sina svar i en riktning som den förväntas 

istället för att svara som den vill. För att undvika detta användes ett grupprum där 

eleverna skulle känna sig mer avslappnande och inte tänka på att intervjusituationen. 

Risken minskar för att eleverna svarar så som de tror att intervjueraren förväntar sig 

sker när intervjuaren är neutral i förhållande till intervjufrågorna. Neutral innebär då 

att man exempelvis ska undvika laddade ord som kan tolkas att man har en viss åsikt 

kring frågorna (Patel och Davidsson 2011:74). 

3.4 Etiska principer 

Denna studie uppfyller informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2002:7-14). Innan jag delade ut 

enkätfrågorna så informerade jag eleverna om att jag skriver ett examensarbete och 

behöver deras hjälp genom att de besvarar 18 olika frågor i enkäten som finns i Bilaga 

1 och 4. Jag gick igenom informationsbladet (Bilaga 5) tillsammans med somalisk- 
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och arabisktalande modersmålslärare inklusive klassläraren och eleverna. Det var 

viktigt att modersmålslärarna var med för att eleverna skulle förstå vad som 

förväntades av eleverna. Informationsbladet fick eleverna också tillgång till när de 

skulle besvara enkätfrågorna. I bladen står det bland annat om vad jag är ute efter, 

vad som förväntas av dem, att de var anonyma och att de kunde avbryta sitt 

deltagande när de ville utan att förklara varför. Denscombe (2017:244-245) förklarar 

att bakgrundsinformation ska finnas med, som exempelvis vem som är bakom 

undersökningen, vad syftet är med undersökningen, svarsadress och datum, samt att 

respondenterna är frivilliga att ställa upp och artighet som visar att man är tacksam 

för att informanterna ställt upp vilket går att läsa att jag hade med i mina 

informationsblad (Bilaga 5 och 6).    

  Det var i klassrummet som eleverna satt och besvarade frågorna. Jag utförde 

även en intervju med en bibliotekarie som varade ca 15 minuter. Jag hade bokat tid 

innan med bibliotekarien samtidigt som jag skickade informationsbladet Bilaga 4 till 

bibliotekarien så hon kunde läsa igenom vad syftet är med min undersökning. 

Intervjufrågorna som bibliotekarien intervjuades efter finns i Bilaga 2. Eftersom 

eleverna var myndiga krävdes inget samtycke från deras föräldrar utan bara från dem 

själva. Informanterna var informerade om att deras svar endast skulle användas i 

denna uppsats. Jag följde råden som Patel och Davidson (2011:73-77) lyfter att träffa 

intervjupersonerna samt meddela intervjupersonerna att de är anonyma. Eleverna 

träffade jag även personligt efter att vi bokat tider och vi satt i ett grupprum och där 

kunde jag utföra intervjuerna. De frågor som jag ställde till informanterna kan man 

läsa i Bilaga 3. 

4. Resultat 

I detta avsnitt redogör jag för vad informanterna gav för svar på enkätfrågorna. I 4.1. 

lyfter jag elevernas svar i form av diagram, i 4.2 lyfter jag elevintervjuernas svar och i 

4.3 redovisar jag svar från bibliotekarien. 

4.1 Elevernas enkätresultat 

Det var totalt 30 kvinnor och män som besvarade enkätundersökningen. Det var 16 

av respondenterna som var mellan 26 och 45 år, medan 14 var äldre eller yngre. 25 av 

informanterna var män som var mellan 26-35 år. 
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Figur 1 
 
En av forskningsfrågorna är ” I vilken utsträckning tar sfi-elever stöd av biblioteket 

för sin svenska språkutveckling?” I figuren ovanför ser vi att antal besök är likadant 

fördelat bland informanterna. De orange och blå staplarna är samma personer som 

besöker biblioteket med skolan och på fritiden och samma sak med den gråa och den 

gula stapeln.  
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Figur 2 
 
I figur 2 kan vi även se att majoriteten av informanterna talar antingen arabiska eller 

somaliska och det är två stora språk i bland annat Sverige. De andra språken är det 

färre informanter som talar. Engelska talar 3 elever och som även är ett 

internationellt språk som de kan ha användning till i det svenska samhället. Det är 

intressant att se att många av informanterna besöker biblioteket och att det är de 

större språken majoriteten talar i denna studie. Detta visar även på att större delen av 

informanterna i studien är arabisk- eller somalisktalande. 
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Figur 3 

Figur 3 visar på hur många gånger informanterna besökt biblioteket i Sverige men 

ingen av informanterna har besökt biblioteket mer än 10 gånger sedan de flyttat till 

Sverige. Flera besöker det mellan 1-5 gånger per år. 6 informanter har inte besökt 

biblioteket alls medan de andra informanterna besöker biblioteket mellan 6-10 

gånger om året och det gemensamma är att de är somalisktalande kvinnor. 1 

informant besvarade aldrig den frågan utan hoppade över till fråga 10 och de 

resultaten visas i Figur 4 som är här nedanför. I den tabellen ser man tydligt att 

individerna i min undersökning går till biblioteket för att bland annat låna böcker och 

utveckla sin svenska. Sedan finns det flera som har angett svar på att de går till 

biblioteket för barnens skull men även för att läsa tidningen, för sin egen skull och för 

att träffa människor. På fråga 11 (Bilaga 1) ” vad för böcker de lånar på biblioteket” så 

besvarade flera informanter att det är grammatikböcker och barnböcker som de 

lånar. Några informanter besvarade aldrig denna fråga, medan några säger att de inte 

lånar några böcker alls och det gemensamma dessa informanter har är att de är äldre 

män med arabiska som modersmål som bara besökte biblioteket med sina barn.  De 

hade möjlighet till att kryssa för flera alternativ vilket även flera elever gjorde och det 

visar ingen gemenskap kring språken som går att generalisera utifrån informanterna. 
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Figur 4 
 
I figur 4, där de hade möjlighet till att svara på flera alternativ gav 10 informanter 

svar på frågan om varför de går till biblioteket:  för sin skull, för att utveckla svenska 

språket eller för att träffa människor och den gemensamma nämnaren dessa 

informanter har är att de är kvinnor med somaliska som det gemensamma språket.  
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Figur 5 

I figur 5 ger det tydliga resultat på att flera informanter lånar barnböcker eller 

grammatikböcker men att det även finns de som inte lånar några böcker alls. Det 

visar på att det även är böcker för att kunna utveckla sitt svenska språk och 

underlätta förståelsen och inlärning av svenskan samt öka sitt svenska ordförråd. 

Eleverna kan alltid ta stöd från grammatikböcker vid sin svenskaspråksinlärning.  

 

Figur 6 
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Informanterna har bott olika länge i Sverige och de flesta av informanterna har bott 

mellan 1-6 år och en informant som har bott mer än 10 år. 

 

 

Figur 7 

I figuren ovan så besvarade 25 informanter att de brukar låna datorn på biblioteket 

medan 5 informanter inte gör det och det kan vara olika anledningar till att de gör det 

eller inte. 
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Figur 8 

I figur 8 ser vi att många av informanterna har varit med på läscirklarna som erbjuds 

på just detta bibliotek.  

 

Figur 9 

I figuren ovan ser man tydligt att flera av informanterna inte får hjälp med sina läxor 

på biblioteket och orsakerna till det kan vara olika. Det kan exempelvis vara att 

bibliotekarierna inte har tid att hjälpa studenterna.  

 Jag ställde även 3 olika frågor till informanterna beroende på vad de svarade på 

enkäten. När informanter fick frågan om vad de gör på biblioteket eftersom de inte 

lånar böcker så gav 6 informanter svar på att de sitter och umgås med andra 

människor. De gör även läxor. En annan informant menar att hen gör hemläxor och 

läser tidningen. 2 av informanterna använder datorn för att surfa på internet. 

 Jag ställde även frågan till informanterna som lånar grammatikböcker på 

biblioteket om vad orsaken är. 5 informanter svarade att de lånar grammatikböcker 

för att ha stöd till sitt egna skrivande medan 6 informanter anser att de lånar för att 

ha stöd till sitt skrivande men även för att de inte ser grammatikundervisningen i 

skolan som något de förstår mycket. De menar att det går snabbt i skolan, medan 

grammatikboken har ett mer tydligt verktyg för att förstå grammatiken.  

 En sista fråga informanterna som besvarade att de lånar barnböcker fick frågan 

till vem det är och om det är för att läsa med sina barn, för dem själva eller och för att 

deras barn ska läsa. 2 informanter lånar barnböcker för att läsa tillsammans med sina 
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barn när de ska sova medan 4 informanter lånar dels för sin egen skull för att 

utveckla sitt språk men även för att deras barn ska lära sig läsa och utveckla sitt egna 

ordförråd. ” Jag tycker att man kan använda barnböcker tillsammans med sina barn” 

uttryckte en informant. Hen menar att barn lär sig av sina föräldrar när de läser men 

även att föräldrarna lär sig när barn läser tillsammans med sina föräldrar. 

4.2 Resultat av elevintervjuer 

3 elevintervjuer utfördes med de informanter som svarade att de lånar böcker på sitt 

modersmål i enkätundersökningen för att se om deras modersmål kunde påverka 

deras besök på biblioteket och även ifall de hade gemensamma språk. Jag kommer 

kalla dem för informant 1, informant 2 och informant 3. Den första frågan jag ställde 

var vad är orsaken till att du besöker biblioteket?/ Är biblioteket en mötesplats? En 

plats där du kan studera, låna dator, träffa dina studiekamrater, få hjälp med 

läxorna…? Alla 3 informanter är överens om att de går till biblioteket för att träffa 

andra människor men informant 1 går även till biblioteket för att få hjälp med sina 

läxor. Informant 2 går för att få lugn och ro och informant 3 går för att låna dator och 

använda den.     

 En annan fråga jag ställde var varför lånar du böcker på modersmålet? Vad är 

det för slags böcker? Grammatik, romaner? 2 av informanterna gav svar på att de 

lånar grammatikböcker för att de kan jobba hemma med grammatiken samt att de 

kan använda grammatikboken på sitt modersmål och få en bättre förståelse på 

grammatik. Den 3:e informanten lånar inte alls grammatikböcker utan lånar romaner 

och barnböcker på svenska för att öka sitt ordförråd. Den tredje frågan jag ställde var 

läser du böcker på biblioteket? Är du med i en läsecirkel? Berätta! Informant 1 gav 

svar på att det sker ibland. Hen tycker inte om att läsa böcker men gör det ibland 

ändå. Hen är inte med i några bokcirklar eftersom hen inte är intresserad av att läsa 

mycket böcker och förstår inte svenska mycket. Informant 2 läser inte böcker på 

biblioteket för att hen inte har tid. Hen anser att det är viktigare att göra sina läxor 

och få hjälp med det, och är inte heller med i några läscirklar. Informant 3 läser 

många böcker på biblioteket, både romaner, grammatikböcker och barnböcker. Hen 

tycker om att läsa för att förstå flera ord. Hen är inte med i någon läscirkel men var 

det förut när hen tyckte det var intressant.    

 Ytterligare en fråga jag ställde var ifall det finns organiserad läxhjälp på 

biblioteket? Informant 2 och 3 säger att det finns en organiserad läxhjälp, medan 
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informant 1 inte vet om det finns eller inte. Både informant 2 och 3 brukar gå dit när 

de har tid.       

 En sista fråga som ställdes var hur länge de har bott i Sverige? Informanterna 

har bott olika länge i Sverige, informant har bott 1,5 år. Informant 2 har bott snart 3 

år och informant 3 har bott 2,5 år. 

 

4.3 Resultat av biblioteksintervjun 

Bibliotekarien har arbetat på biblioteket i cirka 7 år. 

 

Hur många besök på en termin får du från SFI-elever under deras 

skoltid? 

Svårt att säga, vi har ca 250 besökare om dagen och är det en tredjedel av SFI så 

skulle det vara ca 80 stycken om dagen, men så många från SFI är det inte.  Men vi 

har ca 30 klasser under en termin som kommer och får en introduktion och det är 

alltid någon i varje klass som blir en ”stammis” och det är kul. Så 20-30 st elever 

kanske är en bra gissning varje dag.  

Vi vet oftast inte vilken skola eleven kommer ifrån om den inte talar om det. 

 

Vad anser du om biblioteket som en mötesplats för SFI-elever men även 

andra? 

En mycket viktig plats. Vi finns till att kunna hjälpa med att förstå många 

samhällsfunktioner och vi är ingen myndighetsperson och i med detta kan det vara 

mycket lättare att fråga oss om olika saker.  

Vi lånar ut studiematerial till SFI och det är bra för då blir de tvungna att komma hit 

och med det finner många att vi är en tillgång. 

 

Hur viktigt är det med biblioteket för SFI-studerande elever? 

Många har inte dator och det finns här att låna och man kopierar gratis. 

En plats för att kunna studera men även kan man få hjälp om vi har tid. Vi har satsat 

mycket på lättlästa böcker för vuxna och detta uppskattas mycket av SFI elever. 

Jag erbjuder läsestunder för SFI elever. Men även en pratstund för många. 

Det underlättar för elever som har gått på SFI och varit här i biblioteket, om de sedan 

försätter med studier.  
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Vad är främsta orsaken till att SFI-elever kommer till ert bibliotek? 

För att låna böcker eller låna dator. 

 

5. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera och analysera studiens resultat utifrån 

forskningsfrågorna. Kapitlet innehåller även en metoddiskussion. 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre underrubriker och i underrubrik 5.1.1 

diskuteras forskningsfråga 1 & 2, i underrubrik 5.1.2 diskuteras forskningsfråga 3 

samt i rubrik 5.2 diskuteras metoden i undersökningen. 

5.1.1 På vilket sätt använder sfi-elever biblioteket och vad är elevens 

syfte med det? 

 

Figur 5 visar att eleverna går till biblioteket av olika anledningar men att majoriteten 

går till biblioteket för att låna böcker. Däremot ser man inte en koppling till det 

Höglund och Johansson (2001:346) skriver om grunden till biblioteksanvändning är 

bland annat användning av datorer eftersom det inte framkommer i enkätsvaren i 

min studie men stämmer enligt bibliotekarien och enligt en intervjuinformant. Enligt 

bibliotekarien är lån av bok en anledning till att eleverna går till just detta bibliotek 

och det kan man även se tydlig i (figur 4), men att eleverna även går för att utveckla 

sitt svenska språk. Bibliotekarien lyfter även att lån av datorer är en annan anledning 

till att eleverna går till denna studies bibliotek och majoriteten av informanterna har 

svarat att de brukar låna dator, se figur 7. Hell (2008:5) förknippar biblioteket med 

olika begrepp och nämner bland annat möten, språk, kommunikation, sökande och 

medier vilket även eleverna uttryckt i denna studie. Flera av informanterna i min 

studie går till biblioteket för språkets skull som går att förknippa med det Hell (2008) 

lyfter. Dock är det färre svar på enkäten av informanter i min studie som går för 

kommunikationens skull. Men enligt intervjuerna när informanterna fick chansen till 

att utveckla sina svar till varför de går till biblioteket så är det för att träffa andra 

människor. Informanterna menar att de vill träffa andra människor och 

kommunicera, alltså se biblioteket som en mötesplats precis som Miklo/Sweden 
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Research AB (2015) resonerar kring.    

 Höglund och Johansson (2001:339) och Hell (2008:5) diskuterar att människor 

med olika kön och i olika åldrar utför biblioteksbesök och att kön samt ålder påverkar 

biblioteksanvändning men förklarar inte ifall det är negativt eller positivt. En 

generalisering i denna studie kan inte dras men man kan se att individer som är i 

mellanåldern besöker ofta bibliotek mer än de som är yngre än 26 eller äldre än 35. 

MIKLO/Sweden Research AB (2015:5) lyfter i deras rapport att individerna i deras 

undersökningen går till biblioteket för att de kan få hjälp med vad som helst vilket 

även bibliotekarien i min studie anser att sfi-elever gör när de går till deras bibliotek. 

Bibliotekarien anser att sfi-elever går till biblioteket för att få hjälp med läxor i mån 

av tid som bibliotekarierna har och att det kan vara lättare att ställa frågor om olika 

saker till personalen på biblioteket eftersom de inte är en myndighet. 

MIKLO/Sweden Research AB (2015), Lundin (2004) och Hell (2008) diskuterar 

biblioteket som en mötesplats för gemenskap och att det även kan vara så att man är 

med i bokcirklar samtidigt som man väcker lusten för läsning bland eleverna. 

Bibliotekarien i min studie använder sig av läscirklar och att det är något som är 

viktigt samtidigt som man kan dela kunskaper med varandra och skapa sig en 

gemenskap. I figur 8 stämmer det som MIKLO/Sweden Research AB (2015), Lundin 

(2004) och Hell (2008) lyfter och diskuterar om bokcirklar. I den figuren ser man 

tydligt att flera av informanterna har varit med i bokcirklar/läscirklar som har 

funnits på biblioteket och då har eleverna ändå använt sig av biblioteket för att se det 

som en mötesplats men även läroplats.   

 Figur 5 visar att eleverna för det mesta lånar grammatikböcker och barnböcker 

vilket inte stämmer enligt Höglund och Johansson (2001:349) eller Hell (2008:13). 

Författarna menar att det är viktigt att litteratur finns på elevernas modersmål för att 

bland annat väcka läslusten. Enligt figur 4 ser man att flera av informanterna lånar 

böcker på sitt modersmål och orsakerna till det kan vara väldigt olika. Utifrån 

intervjusvaren jag fick så fick jag svar på att informanterna som blev intervjuade 

lånar för det mesta grammatikböcker. Det kan vara en kombination med den svenska 

grammatiken för att kunna förstå den mycket bättre och använda den på ett lättare 

sätt men även använda som stöd vid sin skrivning. Det gemensamma dessa 

informanter har är att deras modersmål är arabiska och det är kvinnor med ingen 

skolbakgrund och biblioteket har ett väldigt stort utbud på arabiska böcker. 

Biblioteket i studien har större utbud på böcker på arabiska, engelska, somaliska, dari 
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snarare än serbokroatiska, filippinska. Man kan utifrån elevintervjuerna se att 

eleverna som talar arabiska, engelska och somaliska lånar böcker i större 

utsträckning vilket kan exempelvis bero på bibliotekets utbud. Bibliotekarien anser 

att anpassningen av litteratur och lättlästa böcker har skett på deras bibliotek. Enligt 

flera författare så förknippar man anpassning av böcker med invandrare eftersom de 

är nya i landet. Invandrarna behöver basen i språket och därför kan lättlästa böcker 

vara ett bra stöd.     

 Resultaten visar på att grammatikböcker och modersmålsböcker är främst de 

böcker som de involverade eleverna i studien lånar på biblioteket. Det kan vara olika 

orsaker till det, dock ser jag ur MIKLO/Sweden Research AB (2015:5) och Höglund 

och Johanssons (2001:346) perspektiv gällande tidningar och böcker på olika språk 

är något givande för biblioteksanvändningen. Samtidigt menar MIKLO/Sweden 

Research AB (2015:5) bland annat att informanterna i deras studie ser brister för 

modermålsböcker, dock inget mina informanter lyft att det uppstått. 

 

5.1.2 Hur mycket använder sfi-eleverna biblioteket? 

Det är 30 informanter i min undersökning och resultatet i figur 3 visar på att 

majoriteten av informanterna besöker biblioteket mellan 1-5 gånger per månad på sin 

fritid, medan bibliotekarien anser att de har mellan 20-30 besök av sfi-elever per dag 

till deras bibliotek. Det är intressant att det också är flera elever som inte besöker 

biblioteket alls och orsakerna till detta kan diskuteras väldigt länge och kanske inte 

kunna få ett konkret svar. Dessvärre finns ingen forskning som förklarar orsakerna 

till användning av biblioteket. Ett resultat kunde jag få ihop men en koppling till 

tidigare forskning går inte att göra eftersom möjligheten till att läsa tidigare 

forskning om just detta inte fanns i den utsträckning som jag skulle behöva. Enligt 

Miklo/Sweden Research AB (2015) och Höglund och Johansson (2001) erbjuder 

biblioteken olika typer av tjänster som sfi-elever kan använda sig av men även andra 

elever. De menar att de olika tjänsterna på biblioteken kan försöka locka till sig elever 

och få dem att besöka biblioteken. Läscirklar är något som intervjuinformanterna 

inte använder sig av på grund av olika anledningar. Eleverna var enade om att de 

läser böcker, men ser inte läscirklar som en plats där de gör det för att de har andra 

saker som de ser viktigare än att vara med i en läscirkel.    

Utifrån resultatet från denna studie syns det att eleverna inte besöker biblioteket ofta 
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men att bibliotekarien har en annan uppfattning men det kan bero på att 

bibliotekarien tar emot flera klasser varje dag och inte enbart eleverna i denna studie.  

5.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod i form av intervjuer och en kvantitativ metod i form av 

enkätundersökning genomfördes i denna studie och jag anser att det är det mest 

lämpliga för att jag skulle få en överblick från flera perspektiv gällande sfi-elevers 

biblioteksanvändning. Jag gjorde en noggrann planering kring hur intervjuerna 

skulle gå till och även enkätundersökningen men mer tid la jag ner på att utforma 

mina enkätfrågor för att jag var medveten om att eleverna behövde så konkreta frågor 

som möjligt. Jag var även medveten att de inte behärskade svenska språket väl så 

därför använde jag mig av modersmålslärare och även klasslärare vid hjälp ifall de 

inte skulle förstå något. Jag använde mig endast av att kryssa i frågor för att 

underlätta besvarandet på frågorna och för att lättare senare kunna skapa statistik. 

Metodens styrkor är att jag fick 31 olika svar inklusive bibliotekariens svar kring sfi-

elevers biblioteksanvändning. Jag skulle även vilja undersöka vad orsakerna är till att 

sfi-eleverna i kurs C inte går till biblioteket.   

 Det jag gjorde för att öka resultatens tillförlitlighet och trovärdighet var 

datatriangulering. Jag använde mig av en bibliotekarieintervju, enkätundersökning 

och 3 elevintervjuer som ingick i enkätundersökningen. Detta gjorde jag genom att 

noggrant välja ut klasser och att jag tog hjälp av modersmålslärare samt klasslärare. 

För att det skulle vara enkelt för eleverna att förstå frågorna och syftet så valde jag att 

använda mig av konkreta frågor som de möjligtvis blivit tillfrågade om i andra syften. 

Jag sammanfattade även svaren som bibliotekarien gett och skickade dem till henne 

för att öka svarens trovärdighet, men ingen sammanfattning av resultaten av 

elevernas enkätsvar delades ut. Den svårighet som jag anser uppstod med metoden är 

tidsbristen och att få hjälp av lärare som kunde ställa upp på en intervju som jag 

gärna ville ha med. Men trots svaga sidor så har jag ändå fått flera perspektiv och ett 

resultat som kunde preciseras.     

 Urvalet för denna studie var enbart elever och en bibliotekarie för att önskan var 

att ta reda på elevernas syn på biblioteket och användning av det samt vad 

bibliotekarien ansåg hur ofta de besöker och vad de gör där. Därför valdes lärare som 

informanter bort. Detta urval har såklart påverkat resultat och handlar enbart 
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elevernas och bibliotekariens biblioteksanvändning vilket inte nödvändigtvis innebär 

att det är så alla ser på biblioteksanvändning.  

6. Avslutning, slutsatser, framåtblickar 

Användning av biblioteket påverkas av elevens ålder, aktiviteter utanför skolan, 

motivation, intresse, modersmål och vilket kön de förknippar sig själva med. Men det 

finns även studenter som ser möjlighet till att använda sig av biblioteket och går till 

det för att få hjälp med olika saker. Min studie undersöker i störst utsträckning 

arabiska och somalisktalande elever och det kan man se i (figur 2). Mina resultat 

visar på olika tjänster som eleverna använder sig av på biblioteket, olika anledningar 

till att de går dit och även hur ofta de befinner sig på biblioteket. Resultaten utifrån 

mina forskningsfrågor samt mellan bibliotekarien och eleverna skiljer sig inte mycket 

utan är mer snarlika. Eftersom bibliotekarien anser att eleverna använder för det 

mesta datorer och lånar böcker när de är där vilket även eleverna själva anser att de 

gör. Flera av informanterna ser lånande av böcker som den stora orsaken till att de 

går till biblioteket. Därför anser jag att ett relevant verktyg är just biblioteket för att 

där kan de få hjälp med olika saker men även utveckla sig i sitt målspråk. Jag ser 

även att biblioteket inte ska ses som tråkigt eller något som inte används. Snarare att 

biblioteket ska man kunna se som en mötesplats att kunna gå till när man inte har 

annat för sig och vill prata med någon eller några.  

 Det vore intressant att fördjupa sig ännu mer i just detta ämne.  Jag skulle vilja 

ha med fler elever, flera bibliotekarier men även lärare. Intervjuer skulle jag gärna 

vilja använda mig av med eleverna istället för enkätundersökning för att kunna få en 

bredare bild på hur det faktiskt ser ut samt få mycket tydligare svar på hur de ser på 

sin egen biblioteksanvändning. 

6.1 Undersökningens betydelse för läraryrket 

Biblioteken har utvecklat sina tjänster och erbjuder allt fler tjänster idag som 

exempelvis att låna en dator. Elever besöker biblioteken med skolan och på sin fritid 

om de har möjlighet. Därför är det viktigt att biblioteken utvecklar sina tjänster och 

ser till individernas behov kommer till tals vid skapande av olika tjänster.  

I denna studie lyfter eleverna sina upplevelser av biblioteksbesök, hur ofta de besöker 

och vad de gör där, vilket är viktigt för lärare men även för bibliotekarie att få 
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kunskap om vad eleverna gör när de går till ett bibliotek. Denna studie visar även på 

att eleverna har varit på läscirklar som erbjudits på biblioteket. Däremot anser de att 

de inte får hjälp med läxor vilket är viktigt att uppmärksamma så att både lärare och 

bibliotekarier utvecklar sina tjänster. Dels för att det finns elever som inte kan klara 

av sina läxor självständigt och har då chansen att ta stöd från en bibliotekarie och att 

läraren då anpassar sina läxor utifrån elevens behov. 
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BILAGA 1 

Enkätundersökning 

 

1. Vilket kön identifierar du dig med? 

 

Kvinna Man Annat 

 

2. Hur gammal är du? 

 

20-25  26-35 36-45 46+ 

 

3. När kom du till Sverige? 

 

 

4. Vad är ditt modersmål? 

 

 

5. Vilket land kommer du från? 

 

 

6. Vad arbetade du med i ditt hemland? 

 

   

 

7. Går du till biblioteket på din fritid? 

 

JA  NEJ 

 

8. Går du till biblioteket med skolan? 

 

JA  NEJ 

 

9. Hur många gånger går du till biblioteket på din fritid per månad? 
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0 gånger  

1-5 gånger   

6-10 gånger   

mer än 10 gånger 

 

 

10. Varför går du till biblioteket? 

 

För barnens skull  

För din skull   

För att utveckla språket 

För att träffa människor 

För att låna böcker 

För att läsa tidningen 

För att spela spel 

För att få hjälp med att: 

Skriva ut 

Förstå papper från exempelvis försäkringskassan 

 

11. Vad för böcker lånar du på biblioteket? ( om du inte lånar, hoppa över denna 

fråga) 

 

Barnböcker böcker på ditt modersmål 

 skönlitteratur 

 

Grammatikböcker  inga böcker 
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BILAGA 2 

Frågor till bibliotekarien: 

Berätta om dig själv. 

Hur länge har du arbetat på biblioteket? 

Hur många besök på en termin får du från SFI-elever under deras skoltid? 

Vad anser du om biblioteket som en mötesplats för SFI-elever men även andra? 

Hur viktigt är det med biblioteket för SFI-studerande elever? 

Vad är främsta orsaken till att SFI-elever kommer till ert bibliotek? 
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BILAGA 3 

Frågor till 3 elevinformanter som lånar böcker på sitt modersmål. 

 

1. Vad är orsaken till att du besöker biblioteket?/ Är biblioteket en mötesplats? 

En plats där du kan studera, låna dator, träffa dina studiekamrater, få hjälp 

med läxorna…? 

2. Varför lånar du böcker på modersmålet? Vad är det för slags böcker? 

Grammatik, romaner? 

3. Läser du böcker på biblioteket? Är du med i en läsecirkel? Berätta! 

4. Finns det läxhjälp på biblioteket? (organiserad) 

5. Hur länge har du bott i Sverige?  
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BILAGA 4 

Ytterligare enkätfrågor: 

1. Hur länge har du bott i Sverige? 

2. Brukar du låna/använda dator på biblioteket? 

3. Har du varit på lässtunder/läsecirklar på biblioteket? 

4. Får du hjälp med läxor på biblioteket? 

5. De som inte lånar böcker: Vad gör du på biblioteket?  

6. De som lånar grammatikböcker på biblioteket: Är det för att ha stöd när du 

skriver? Är det för att du behöver ett komplement till skolans 

(grammatik)undervisning? 

7. De som lånar barnböcker: Är det för att läsa själv? Är det för att läsa med dina 

barn? Är det för att dina barn ska läsa?  
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BILAGA 5 

Informationsblad för enkätundersökning för sfi-elevers 

biblioteksanvändning. 

 

Jag heter Eldina Selava och studerar till ämneslärare inriktning svenska 

och svenska som andraspråk på Mälardalens högskola. Härmed tillfrågar 

jag om du vill ställa upp på en enkätundersökning för att hjälpa mig i 

mitt examensarbete. 

 

Undersökningens syfte och innehåll: 

Med denna undersökning vill jag ta reda på hur sfi-elever i kurs C i Mellansverige 

använder biblioteket. Går sfi-elever bara till biblioteket för att låna böcker eller går 

inte alls och i vilken omfattning. Jag kommer att genomföra dessa 

enkätundersökningar under två dagar med 30 frivilliga sfi-elever. Eftersom du som 

ställer upp på enkätundersökningen läser kurs C och förhoppningsvis har du besökt 

biblioteket här i Sverige vid olika tillfällen därav blir du tillfrågad. Du kommer genom 

hela undersökningen att vara helt anonym och det insamlade materialet kommer att 

diskuteras samt analyseras i mitt examensarbete. Ditt deltagande i denna intervju är 

helt frivilligt och du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer 

att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 

läggs ut på databasen DiVA. 

 

Det som förväntas av dig som ställer upp i enkätundersökning är att du besvarar 

kryssar i det eller de alternativ som stämmer in på dig under respektive fråga. 

Tidsåtgången är ca 10-15 minuter och materialet kommer att sparas fram till dess att 

mitt examensarbete är godkänt och inspelningarna kommer att raderas när arbetet är 

klart. 

 

Eldina Selava, eldinaselava@hotmail.com, 073-7108051 

Ytterligare upplysningar: 

mailto:eldinaselava@hotmail.com
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Min handledares namn: Anna Carling, anna.carling@mdh.se 

 

Västerås 2018-11-25 

Eldina Selava 
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BILAGA 6 

Informationsblad för intervjuer om bibliotekariens syn 

på biblioteksanvändning bland sfi-elever. 

 

Jag heter Eldina Selava och studerar till ämneslärare inriktning svenska 

och svenska som andraspråk på Mälardalens högskola. Jag tillfrågar om 

du vill ställa upp på en intervju för att hjälpa mig i mitt examensarbete. 

 

Undersökningens syfte och innehåll: 

Med denna undersökning vill jag ta reda på vad för syn bibliotekarien på ett bibliotek 

i Mellansverige har för syn på biblioteksanvändning bland sfi-elever. Jag vill ta reda 

på varför sfi-studerande går till biblioteket och vi vilken omfattning enligt 

bibliotekarien. Jag kommer att genomföra intervjun med hjälp av ljudinspelning med 

en bibliotekarie som jobbar på biblioteket. Du kommer genom hela undersökningen 

att vara helt anonym och det insamlade materialet kommer att diskuteras samt 

analyseras i mitt examensarbete. Ditt deltagande i denna intervju är helt frivilligt och 

du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 

utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 

databasen DiVA. 

 

Det som förväntas av dig som ställer upp i intervjuerna är att du besvarar ett antal 

frågor så utförligt som möjligt och så konkret som det går. Tidsåtgången är ca 15-20  

minuter och materialet kommer att sparas fram till dess att mitt examensarbete är 

godkänt och inspelningen kommer att raderas när arbetet är klart. 

 

Eldina Selava,  

Ytterligare upplysningar: eldinaselava@hotmail.com, 073-7108051 

Min handledares namn: Anna Carling, anna.carling@mdh.se 

 

mailto:eldinaselava@hotmail.com
mailto:anna.carling@mdh.se
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Västerås 2018-11-25 

Eldina Selava 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


