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Abstract 

 
Detta arbete handlar om skolbiblioteken som pedagogisk resurs för pedagoger och elever. 

Forskningsbakgrunden går igenom skolbibliotekets historia, internationell och nationell 

forskning, gällande styrdokument och lagar, resurser i skolbibliotek och några exempel på 

skolbibliotekssatsningar. Arbetet innehåller avslutningsvis en intervjustudie med beskrivningar 

från verksamma skolbibliotekarier om hur de samarbetar med pedagogerna. 

 

Vårt syfte med undersökningen är att utforska skolbibliotekariers möjlighet till samarbete med 

pedagoger för att utveckla elevers läsning. Vi har gjort fyra kvalitativa intervjuer med 

verksamma och fackutbildade skolbibliotekarier. Samtliga skolbibliotekarier arbetar på en F-9 

skola och i samma kommun. Resultatet är en beskrivning av hur skolbibliotekarierna upplever 

sitt samarbete med pedagoger för att öka elevers läslust och läsförståelse. Arbetet innehåller 

även råd från respondenterna till verksamma pedagoger på hur de kan upprätta ett samarbete 

med skolbibliotekarien. 

 

Vår slutsats är att det finns en brist i rådande lagar som rör skolbiblioteken och att detta orsakar 

stora skillnader i vad skolbiblioteken erbjuder för resurser. Sammanfattningsvis kan vi se att 

respondenterna ger likartade svar angående bristen på styrning uppifrån och de ger även 

likartade beskrivningar av sitt samarbete med pedagoger i form av bokattaker, gruppläsning, 

matchning av litteratur till både elever och pedagogers undervisning. 

 

Ämnesord:  

Skolbibliotek, Skolbibliotekarie, Pedagoger, Läslust. Läsförståelse.  
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Förord 

I vår utbildning, Grundlärarprogrammet årskurs 4–6, ingår det ett självständigt arbete. Detta 

valde vi att arbeta med i par. Arbetets fördelning har varit likvärdig då vi gemensamt har arbetat 

med alla delar. Vi ansåg att vi behövde vara två för att genomföra undersökningen och redovisa 

resultatet av denna så sanningsenligt som möjligt utan individuella tolkningar. 

 

Vi vill tacka vår handledare Petra Magnusson för stöd under arbetets gång. Vi vill även tacka 

de respondenter som ställt upp och gjort vår undersökning möjlig. Slutligen riktar vi ett stort 

tack till vår lärare Mary Ingemansson på Högskolan i Kristianstad som startade vårt intresse för 

skolbiblioteken och skolbibliotekariens roll i undervisningen. Tack till alla er för inspiration 

och engagemang! 

  



 

6 

 

1 Inledning 

Definitionen av vad ett skolbibliotek är, har förändrats över tid och med omarbetade läroplaner 

har skolbiblioteken haft olika roller i skolan. Även teknikens utveckling har bidragit till 

skolbibliotekens skiftande uppgift i skolan (Hell 2008). Skollagen säger inget om hur ett 

skolbibliotek ska vara utformat, bara att lokaler och utrustning som behövs för att uppfylla 

syftet med utbildningen ska finnas. 

 

Under vår utbildning till grundskolelärare har vi diskuterat skolbibliotek som pedagogisk resurs 

och vid ett tillfälle varit ute på fältet och studerat hur ett skolbibliotek ser ut. Där väcktes vårt 

intresse för skolbiblioteken. Utifrån detta intresse valde vi under våren 2016 att skriva en 

kunskapsöversikt om skolbiblioteken som pedagogisk resurs för lärare och elever, ur 

perspektivet läslust och läsförståelse. Forskningen visar på att skolbibliotekarien är viktig och 

kan vara en värdefull resurs för både lärare och elever i deras arbete med läslust och 

läsförståelse. Samtidigt upptäckte vi att styrdokument och lagar inte uttryckligen kräver att ett 

skolbibliotek ska vara bemannat. Detta anser vi kan vara en möjlig anledning till att det finns 

stora olikheter i kommunerna när det gäller skolbibliotekens utbud och resurser, vilket vi också 

sett på vår verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Anledningen till att vi valde perspektivet läslust och läsförståelse är den debatt som pågått kring 

elevers sjunkande resultat i PISA1 och PIRLS2 under flera år. Det senaste resultatet visade dock 

på en förbättring och resultatet ligger nu på samma nivå som det gjorde 2009 (Skolverket 

2016b). Gustav Fridolin som i skrivandets stund är utbildningsminister i Sverige, uttalade sig i 

samband med det senaste PISA-resultatet, att bemannade skolbibliotek är en viktig resurs i 

elevers lärande (Westin 2016). Med vår nyfunna kunskap om skolbiblioteken som pedagogisk 

resurs blev vi inspirerade att göra en intervjustudie om hur några skolbibliotekarier arbetar och 

samarbetar med pedagoger ute i skolorna. Med intervjustudien vill vi bidra med kunskap om 

skolbibliotekarier och skolbibliotek som resurser i undervisningen.  

                                                 

1 PISA - Internationell studie som undersöker femtonåringar och deras förmågor i läsförståelse, matematik och naturkunskap. 

Studien genomförs vart tredje år (Skolverket 2016b). 
2 PIRLS - Internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs fyra vart femte år(Skolverket) Undersökningen 

görs för att undersöka skillnader mellan elevers läsförståelse i olika länder, mot bakgrund i skolans organisation, lärarens 

undervisning och elevers situation och attityd (Skolverket 2016c). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att utforska skolbibliotekariers möjlighet till samarbete med 

pedagoger för att utveckla elevers läsning. Genom vårt resultat och analys anser vi kunna bidra 

med idéer och kunskap till verksamma lärare och lärarstuderande om hur de kan använda sig 

av sin skolbibliotekarie, om det finns en sådan på skolan. Även om det inte finns ett bemannat 

skolbibliotek på skolan, hoppas vi att verksamma lärare, huvudmän och studerande finner nytta 

med detta arbete. För att uppnå syftet arbetar vi med frågeställningen: Hur beskriver fyra 

verksamma skolbibliotekarier sitt samarbete med pedagoger för att öka elevers läslust och 

läsförståelse? 

1.2 Centrala begrepp 

Här redogör vi för begrepp som är centrala för vårt arbete och som används flera gånger. 

Definitionerna till några av begreppen är helt enligt vår egen uppfattning och några begrepp har 

stöd i litteratur. Följande begrepp är centrala: 

 

Skolbibliotek – “En gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till 

elevernas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja 

elevernas lärande” (Skolverket 2015a) 

 

Skolbibliotekarie – ”Bibliotekarie som arbetar i skolbibliotek oavsett skolstadium” (Limberg 

2003:103) Definitionen har vi gjort med stöd av Limberg men vi vill tillägga att en 

skolbibliotekarie är en person som kan ha bibliotekarieexamen men även vara outbildad med 

eller utan erfarenhet inom området. Eftersom vi inte kommer rikta in forskningsbakgrunden på 

skillnader mellan att ha utbildad och outbildad personal i skolbiblioteken, får båda ingå under 

begreppet skolbibliotekarie. I intervjustudien är dock alla respondenter fackutbildade 

skolbibliotekarier. 

 

Läslust – Glädje i att läsa och skapa förståelse utifrån nyvunnen kunskap. Läslust skapas både 

inifrån människan och från omgivningen (Ingemansson 2016). Det finns en vilja i att läsa och 

söka litteratur. 
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Läsförståelse – Läsförståelse är en ämnesöverskridande färdighet som inte är ett skolämne i sig 

själv utan ett tillämpningsområde. Läsförståelse förklaras genom hur man förstår det lästa och 

kan reflektera över och analysera det (Westlund 2012). 

 

Pedagog - Person som arbetar i skolan med måluppfyllelse enligt Läroplanerna. 

Skolbibliotekarier är även de pedagoger, men för att tydliggöra vem vi pratar om i vår 

undersökning så har vi här valt att benämna dem “skolbibliotekarier”. 

2 Teoretiska utgångspunkter, forskningsbakgrund och beprövad 

erfarenhet om skolbibliotek 

Detta avsnitt börjar med den teoretiska utgångspunkt som vi valt att koppla till vår 

undersökning. Kommande forskningsbakgrund är vår kunskapsöversikt som vi arbetade fram 

våren 2016 (Block & Arrskog 2016). I denna belyser vi skolbibliotekets historia, gällande lagar 

och styrdokument, internationella och nationella forskare och vad de säger om skolbiblioteket 

som pedagogisk resurs. Avslutningsvis har vi sammanfattat skolbibliotekets resurser för 

lärande och läsning, därefter lyfter vi några exempel på skolbiblioteks satsningar.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Vi ser i forskningsbakgrunden att samarbete mellan pedagoger och skolbibliotekarier spelar en 

stor roll i elevers strävan mot kunskapsmålen. Även respondenterna lyfter att samarbetet på 

skolan spelar en viktig roll för elevers lärande.  Vi drar därför paralleller till den sociokulturella 

traditionen som har sitt ursprung i Lev Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk 

(Säljö 2012). Vygotskij intresserade sig för människors utveckling ur ett sociokulturellt 

perspektiv och ville lyfta fram hur människor samverkade. Ett av de grundläggande begreppen 

inom den sociokulturella traditionen är mediering. Med mediering menas att människor 

använder redskap när vi förstår vår omvärld. Ett redskap kan till exempel vara språkligt som vi 

använder när vi tänker och kommunicerar och det är så vi förstår och analyserar omvärlden 

(Strandberg 2009). Det är genom kommunikation med andra som vi formas och blir delaktiga 

i en kultur eller ett samhälles sätt att se på världen. Det är också på så vis vi tillgodogör oss 

olika slags kunskaper. Vi anser att skolbiblioteken i allra högsta grad gör människor delaktiga 

i samhällets kollektiva kunskaper.  
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Vi kan även dra en parallell till Vygotskijs proximala utvecklingszon där både pedagogen och 

skolbibliotekarien kan vara den “ mer kompetenta kamraten” som kan vägleda en lärande hur 

man använder ett kulturellt redskap till exempel böcker, surfplattor och datorer ( Säljö 2012). 

Skolbibliotekarien och pedagogen kompletterar varandra med olika sorts kunskap och kan 

därför tillsammans ge bästa tänkbara stöd till den lärande. 

2.2 Skolbibliotekens historia 

Bibliotek och skolbibliotek har sett olika ut genom tiderna. Skolbibliotekens roll har varierat i 

skola och undervisning.  

 

År 1912 gjordes en biblioteksutredning som slogs fast i riksdagen och beslut om ett statligt 

bidrag till skolbiblioteken togs. Biblioteksutredningen var viktig för skolbiblioteken då de fick 

en roll i biblioteksväsendet. Utredningen gjordes för att skapa ordning bland de olika 

biblioteksformerna. Skolbiblioteken har efter det påverkats av politik, undervisningsideologier, 

teknik och medias utveckling (Limberg & Hampson, Lundh 2013). 

 

I grundskolans styrdokument har det varit olika fokus på skolbibliotek. I 1962 års stadgar fanns 

skolbibliotek med men dock inte i Lgr 69. I Lgr 80 återupptogs begreppet skolbibliotek med 

fokus på att dessa skulle vara ett stöd i undervisningen. I 1994 års stadgar skrevs att det skulle 

finnas lämpligt fördelade bibliotek med utrustning som behövdes i utbildningen. På grund av 

kommunaliseringen år 1994 fick kommunerna själva ta ansvar för skolbiblioteken och det 

innebar och innebär fortfarande att det ser väldigt olika ut på skolorna i Sverige (Limberg & 

Hampson, Lundh 2013).  

 

Det statliga bidrag som funnits sedan biblioteksutredningen år 1912, men som försvann med 

kommunaliseringen, har påverkat skolbiblioteken eftersom det nu är upp till varje kommun att 

fördela skolpengen. Rektorerna prioriterar det som de anser är viktigt för skolan. Detta 

resulterar i stora skillnader på vad skolbiblioteken kan erbjuda. Trots att internationell och 

nationell forskning visar att skolbibliotek är en viktig resurs kvarstår problemet (Limberg 2003; 

Limberg & Hampson, Lundh 2013; Todd 2003). 
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2.3 Internationell forskning om skolbibliotek 

En framträdande forskare och professor inom skolbibliotek är forskaren Ross J Todd vid 

Rutgers University i USA. Todd hittar vi även som referens i flera av de svenska böcker som 

finns om skolbibliotek och skolbiblioteksutveckling. Todd har forskat om hur elever ser på 

nyttan med att ha tillgång till ett skolbibliotek och har även forskat om elevers 

informationssökningsprocess. På sin hemsida har Todd listat vad han anser kännetecknar ett 

bra skolbibliotek:  

 

 Skolbiblioteket har kompetent personal 

 Skolbiblioteket är med och utvecklar skolans verksamhet 

 Skolbiblioteket är insatt i läroplanen och tillhandahåller uppdaterade resurser som är 

viktiga i elevernas utbildning. Skolbiblioteken ska även ha resurser av läroplans baserat 

material samt samarbeta med pedagogerna  

 Skolbiblioteket ger individer och grupper undervisning i informationssökning och 

källkritik  

(Todd 2003). 

 

Todd poängterar hur viktigt det är att skolbibliotekarierna visar huvudmän, skolledning och 

politiker vad de faktiskt gör genom att dokumentera sitt arbete. Först då kan elevernas 

studieresultat kopplas till skolbiblioteket. Denna dokumentation är viktig för skolbibliotekens 

framtid och kan bidra med att fler förstår vilken nytta ett skolbibliotek gör för elevers lärande 

och lärares undervisning (Todd 2002). Todd belyser även det stora glapp som finns mellan 

forskning och praktik, alltså att huvudmän inte är medvetna om den stora vinst det är för elevers 

lärande med att ha tillgång till skolbibliotek och att de då inte görs tillräckligt för att utveckla 

skolbiblioteken (Todd 2015). 

 

I Skolbiblioteksutveckling - skolutveckling (2011) skriver Hell att Todd har kommenterat 

Sveriges nya skollag och att han tycker lagen är ett stort framsteg för Sveriges skolbibliotek. 

Todd uppmanar till att diskussioner om skolbibliotekens roll hålls levande för att utvecklingen 

ska gå framåt. Hell skriver vidare att Todd inte tycker att ansvaret för skolbiblioteken ska ligga 

på rektorerna utan menar att diskussionerna om skolbibliotek ska göras av yrkesfolk som är 

experter inom området. Han menar att ett samarbete med landets universitet och att forskning 
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ska ligga som en bas för att få fram tydliga riktlinjer för vad som ska gälla för skolbiblioteken 

i ett land (ibid). 

 

David Loertscher professor vid School of Library and Information Science i San José i USA, 

har tagit fram fyra taxonomier som han anser är centrala pedagogiska resurser i skolbiblioteken 

(Loertscher 2000). Loertscher anser att alla kan samspela och förekomma samtidigt och ingen 

bör avskaffas. De fyra centrala delarna som Loertscher anser ska finnas med i 

skolbiblioteksverksamheten för att det ska kallas ett pedagogiskt skolbibliotek är: 

 

 Samarbete genom gemensam planering av undervisning mellan skolbibliotekarie och 

pedagog 

 Läsning och att skolbiblioteken ska inspirera elever till att vilja läsa och hjälpa till med 

att hitta passande böcker till varje enskild elev 

 Lärande via IKT, undervisning av skolbibliotekarie. Hur elever ska göra för att söka och 

finna information och hur de använder olika medier såsom datorer och Ipads 

 Informationskompetens, skolbibliotekarien som en resurs när elever lär sig vara 

källkritiska (ibid) 

 

Trots att taxonomierna är baserade på forskning Loertscher gjort i USA så anser Louise 

Limberg och Maud Hell att Sverige kan ha nytta av taxonomierna i utvecklingen av 

skolbibliotek. De kan bidra till att få ett skolbibliotek som är en god pedagogisk resurs (Hell 

2011;Limberg 2003). Även Skolverket hänvisar till taxonomierna när de belyser 

skolbiblioteken som resurs för elevernas lärande (Skolverket 2015b).  USA ligger längre fram 

i sin utveckling av skolbiblioteken på grund av att deras skolbibliotekarier har utbildning till 

skillnad mot i Sverige där det inte finns något krav på bibliotekarieutbildning (Hell 2011). 

 

Keith Curry Lance forskare från Louisville i Colorado. Arbetar idag med att studera påverkan 

av skolbibliotek och skolbibliotekarie för elevers lärande. Lance har sammanfattat sina studier 

och kommit fram till att följande punkter är ett bevis för att en skolbibliotekarie är en resurs för 

elevers lärande: 

 

 Skolbibliotekarien är en resurs i elevernas informationssökning, både med att finna 

information och använda den 
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 Skolbibliotekarien kan hjälpa elever att komma vidare i sin kunskap och fördjupa den 

 Skolbibliotekarien kan hjälpa elever med att använda sig av de olika medier som finns 

i skolbiblioteket men också de som finns i samhället 

 Skolbibliotekarien kan hjälpa eleverna med deras läsning  

(Lance & Hofshire 2012) 

 

Lance gjorde en studie där han undersökte hur elevers läsning i årskurs fyra påverkades positivt 

av att ha ett skolbibliotek som var bemannat. Studien visade att skolbibliotekarien kunde 

påverka elevers läsning positivt så att elever läste fler böcker genom att eleverna fick hjälp med 

att hitta passande böcker som matchade dem. Eleverna fick nya intressen och blev bättre på att 

skriva för att de utvecklat sitt ordförråd (ibid).  

 

Både Todd, Loertscher och Lance är ense om att skolbiblioteken och skolbibliotekarierna spelar 

en central roll i elevers lärande. De har flera förslag på hur verksamheten kan utvecklas, främst 

genom samarbete mellan lärare, skolbibliotekarie och rektor. Deras forskning har haft betydelse 

för svensk skolbiblioteksforskning. 

2.4 Svensk forskning om skolbibliotek 

Professor Louise Limberg har gjort flera forskningsstudier som tar upp elevers sätt att söka och 

använda information till sitt lärande. Limberg har även gjort studier om hur pedagoger och 

bibliotekarier ser på lärande och hur det kan ske genom olika pedagogiska insatser i skolan 

(Limberg 2015). Limberg gjorde på uppdrag av och till Skolverket en kunskapsöversikt där hon 

gick igenom studier och forskning om skolbiblioteken som en pedagogisk resurs för elever och 

lärare. I den kunskapsöversikten skriver Limberg att hon hittat få studier som fokuserar på 

skolbibliotekens roll för barns läsutveckling (Limberg 2003). Detta förvånade henne eftersom 

hon anser att ett av skolbiblioteks mest väsentliga roll är att bidra med litteratur och 

läsupplevelser. Limberg menar vidare att skolbibliotekarierna måste sätta ner foten för att få en 

mer väsentlig roll i undervisningen. För att detta ska hända måste en förändring ske och 

Limberg menar att det kanske är just denna uteblivna förändring som gör att skolbibliotekets 

roll är svag. Kanske är det så att politiker inte orkar ta tag i den stora förändring det skulle 

innebära att ändra i styrdokument och lagar (ibid).  

En betydelsefull person för kunskapen om skolbibliotek i Sverige är Maud Hell som inte är 

forskare men har arbetat länge med skolbibliotekens betydelse för lärande. Hells arbete syftar 
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främst till utveckling av skolbibliotek och hon anser att ”välutrustade och kompetent 

bemannade skolbibliotek har mycket att bidra med i skolan och forskning visar att de kan 

medverka till skolutveckling” (Hell 2011:6). Hell använder sig av bland annat Todds forskning 

för att argumentera för skolbibliotekens betydelse i Sverige.  

 

Både den internationella och nationella forskningen visar att det är viktigt med ett skolbibliotek. 

Skolbibliotekens resurser är viktiga för elevernas lärande och läsning. Med kännedom om några 

internationella och nationella nyckelpersoner, går forskningsbakgrunden vidare med 

UNESCO:s biblioteksmanifest och hur Sveriges lagar och styrdokument belyser 

skolbiblioteken. Den fortsätter sedan med skolinspektionen och om regeringens proposition för 

en skolbibliotekssatsning. 

2.5 Gällande styrdokument och lagar 

FN organet UNESCO har i ett internationellt biblioteksmanifest gett rekommendationer till hur 

ett skolbibliotek bör vara utformat. Manifestet kan användas som en checklista för skolor på 

hur ett bra skolbibliotek bör vara (Thomas 2013) UNESCO:s mål för skolbibliotek: 

 

 Att stödja främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner 

 Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare 

 Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information 

 Att ge eleverna träning att värdera och använda information 

 Att ge tillgång till såväl lokala och nationella resurser som globala resurser. 

 Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet 

 Att främja läsning, att verka för att skolbibliotekens resurser gör tillgängliga inom och 

utanför skolan 

(Svenska Unescorådet 2006:14–15) 

 

Manifestet anser att skolbiblioteken är en del i elevernas utbildning och ska stödja dem i arbetet 

mot kunskapsmålen. Manifestet lyfter även fram att skolbiblioteken har en viktig roll i att 

främja elevernas läs- och skrivkunnighet, en viktig roll för kultur och elevernas möjligheter att 

söka information. Manifestet menar slutligen att skolbiblioteken behövs för elevernas möjlighet 

att utveckla sin inlevelseförmåga och förmåga att ta ansvar som medborgare i framtiden. 
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Sveriges regering har ställt sig bakom och ger stöd till UNESCO:s manifest (Hell 2008; 

Svenska Unescorådet 2006). 

 

I förarbetena till Skollagen står det “Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt 

anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att 

förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag” (SFS 2009:283). 

Förarbetet resulterade i skollagen som säger: “eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek” (SFS 2010:800). Till skillnad från tidigare gäller lagen nu för både offentliga 

och fristående skolor (Skolverket 2015a).  

 

Enligt Läroplanen för grundskolan 2016 är det rektorn som ansvarar för att: “skolans 

arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och 

annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 

hjälpmedel” (Skolverket 2016a:18). Hur skolbiblioteket ska se ut är upp till rektorerna så länge 

de följer skollagen, grundskolans styrdokument och kommunens biblioteksplan men för övrigt 

har de eget ansvar. 

 

Sverige har även en bibliotekslag. Denna måste kommunerna följa när de skriver sin 

biblioteksplan. Bibliotekslagen säger följande: 

 

 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och 

förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information. 

 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

 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. 

 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 
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genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk än de 

nationella minoritetsspråken och svenska, och lättläst svenska. 

 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. 

(SFS 2013:801) 

 

Skolinspektionen är de som kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de 

lagar och bestämmelser som gäller för skolan och skolbiblioteken. Skolinspektionen har gjort 

en tolkning av skollagens bestämmelse om skolbibliotek och utgår från dessa krav i sina 

kontroller av skolornas bibliotek. Om det är så att skolinspektionen upptäcker en brist så utkrävs 

en straffavgift och kravet på skolbibliotek kvarstår (Skolinspektionen 2011). Skolinspektionen 

bedömer att följande krav ska vara uppfyllda för att eleven ska anses ha tillgång till 

skolbibliotek: 

 

 Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på ett 

rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket 

som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna 

 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra medier 

 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera 

till läsning 

(Skolinspektionen 2011:3) 

 

Sveriges regering lade fram i sin budgetproposition för våren 2016, att de vill förstärka 

bemanningen i Sveriges skolbibliotek. De skriver i sin proposition att internationell och 

nationell forskning visar på positiva effekter av elevers läsning och inlärning när det finns 

bemanning på skolbiblioteken. I budgetpropositionen föreslår regeringen att 15 miljoner kronor 

ska satsas på att förstärka personaltätheten i skolbiblioteken (Regeringskansliet 2015). Den 27 

april 2016 gick budgetförslaget igenom vilket innebär att 15 miljoner kronor kommer att satsas 

det närmsta året. De följande åren kommer 30 miljoner kronor att satsas årligen på 

skolbibliotek. Satsningen ska bidra till att öka bemanningen på skolbiblioteken och 

fördelningen av statsbidragen går till de huvudmän som söker. Kravet för att kunna söka bidrag 
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är att skolan har en långsiktig plan gällande satsning på just bemanning av skolbibliotek 

(Regeringskansliet 2016). 

 

Att bedriva ett skolbibliotek kräver att den som är ansvarig har kännedom om Skollagen, 

Bibliotekslagen och skolinspektionens krav. Detsamma gäller för den som utformar 

kommunens biblioteksplan. Gemensamt för alla lagar är att skolbiblioteket ska finnas som en 

resurs för att stödja elevers lärande. Forskningsbakgrunden går vidare med vilka olika resurser 

skolbiblioteken kan bidra med till elevers lärande. 

2.6 Skolbibliotekens resurser för att främja läslust och läsförståelse 

Det finns i skolbiblioteken olika sorters resurser som kan hjälpa pedagogerna i undervisningen 

och stödja elevernas lärande. Nedan beskrivs vilka resurser som finns att tillgå på ett 

skolbibliotek. 

2.6.1 Skolbiblioteken som resurs i informationssökning 

Skolbiblioteken blev under 1990-talet mer och mer datoriserade och fick då tillgång till Internet. 

Det öppnade upp för möjligheten att söka information och medier genom bibliotekskatalog och 

utlåningssystem. Datorer och internet kom att handla om informationssökning och detta var 

något nytt för elever och lärare i den svenska skolan. Informationssökningen på Internet innebar 

problem för eleverna, då de inte visste hur de skulle söka eller vilka ord de skulle använda i 

sökningen (Limberg 2003). Todd menar att eleverna behöver stöd och vägledning när de 

besöker skolbiblioteket, annars blir det bara ett samlande av material som de i slutändan inte 

vet hur de ska använda eller har någon förståelse för.  Han poängterar att det är vad eleverna 

gör med informationen de hittar, som är viktig. Informationen ska inte bara ge eleverna en ytlig 

kunskap som glöms bort efter en kort tid utan Todd menar att informationen ska ge en kunskap 

som elever känner att de har nytta av och därmed ge en djupare förståelse (Todd 2015). Här 

kommer även läsning in då olika medier erbjuder olika typer av texter. Det är skillnad på att 

läsa en text i en skönlitterär bok och att läsa texten i en nyhetsartikel. Detta behöver elever träna 

på. Limberg och Hampson Lundh menar därför att internet inte kan ersätta skolbiblioteken. 

Eleverna måste få hjälp med att läsa olika sorters texter som de finner i sina 

informationssökningar (Limberg & Hampson Lundh 2015).  

Informationssökning via internet kräver att pedagogerna har kunskap om hur de kan arbeta med 

eleverna. Det är vanligt att pedagogerna inte alls deltar i arbetet utan bara tilldelar eleverna en 
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uppgift som innefattar sökning av information. Sedan släpps eleverna fria att gå till 

skolbiblioteket och söka bland dess medier. Hell menar att detta kan bero på att många lärare 

känner sig osäkra när det gäller att lära elever hur de söker information, både i tryckta medier 

och på Internet (Hell 2011). Här menar Limberg att skolbibliotekarierna har en viktig roll. Det 

är de som har kunskap om hur informationen kan sorteras och om hur medierna är placerade i 

ett skolbibliotek. I takt med att tekniken växer, är det också skolbibliotekspersonal som får 

fortbildning inom detta område. Skolbibliotekarien kan därför vara ett stöd för pedagogen i 

undervisningen om informationssökning och helt enkelt hålla i lektioner tillsammans med 

pedagogen (Limberg 2003). Elever ska enligt läroplanen för grundskolan kunna söka och välja 

ut information utifrån olika källor och resonera om informationens användbarhet (Skolverket 

2011). Det ses som ett viktigt redskap för elevers lärande och förberedelse till att fungera som 

demokratiska samhällsmedborgare i det informationssamhälle som de idag lever i (Limberg & 

Hampson Lundh 2015).  

 

Både internationella och nationella forskare är alla överens om att det finns stora pedagogiska 

vinster med att lärare och skolbibliotekarier samarbetar. Då blir de en resurs för varandra och 

kan få nytta av varandras kunskaper och specialkompetenser. Följande rubrik tar upp samarbete 

mellan skolbibliotekarie och lärare som en resurs för elevers lärande och läsning. 

2.6.2 Samarbete mellan skolbibliotekarie – lärare – elever 

Ett skolbibliotek innehåller flera olika sorters medier och ska vara, liksom ett klassrum, en 

kreativ miljö för eleverna där de finner lust till att lära. För att kunna skapa denna kreativa och 

lustfyllda miljö för eleverna krävs att det finns ett gott samarbete mellan skolledning, lärare och 

skolbibliotekarie (Limberg 2003). Det är rektorn som ansvarar för att det ska finnas ett 

skolbibliotek på skolan (Skolverket 2015a). Det är också rektorn som behöver vara med och 

skapa ett gott samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare. Detta styrker även Loertscher och 

Lance som anser att ett samarbete mellan de olika parterna är en viktig resurs för elevers lärande 

och läsning (Hell 2011; Lance & Hofshire 2012). 

 

För att samarbetet ska fungera krävs att skolbibliotekarien blir delaktig i pedagogens 

undervisning och planering. Skolbibliotekarie och lärare behöver ta tillvara varandras 

kompetenser för att kunna ge eleverna en bred undervisning. Skolbibliotekarien kan med sina 

specialistkunskaper vara behjälplig när tematiska arbeten ska planeras och anpassas till olika 
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elevgrupper. Även skolans bokbestånd kan med fördel byggas upp genom ett samarbete mellan 

skolbibliotekarie och pedagoger, så att det finns olika typer av texter och litteratur att välja 

mellan. Pedagogerna är ofta de som kan se vilka sorters böcker eleverna är intresserade av att 

läsa och vilka behov elevgrupper har av utveckling i sin läsning, till exempel att läsa olika 

genrer (Limberg 2003). Det är ingen självklarhet att det finns en skolbibliotekarie i 

skolbiblioteket, eftersom varken skollagen eller bibliotekslagen ställer något krav på 

skolbibliotekarie i ett skolbibliotek. Enligt Skolinspektionens informationsblad finns det heller 

ingen bestämmelse om att det ska finnas personal på skolbibliotek (Skolinspektionen 2011).  

 

Genom ett samarbete mellan rektorer, lärare och skolbibliotekarie kan verksamheten utvecklas 

i läsmiljön och undervisningen, och därmed elevers lust att lära (Limberg 2003; Hell 2011). 

Det är många faktorer som spelar in för att ett samarbete ska fungera optimalt. Anser rektorer, 

lärare och skolbibliotekarie att det är viktigt med skolbibliotek för elevers lärande så finns stora 

möjligheter till gott samarbete.   Nästa stycke tar upp skolbiblioteken som resurs för elevers 

läsning. 

2.6.3 Skolbiblioteken som en resurs i elevers läsning 

På Skolverkets hemsida skriver de att elever inte ska lämnas själva åt sin läsning. De menar att 

detta kan bli en fara då flera skolor satsar på digitala medier åt varje elev och eleverna lämnas 

ensamma i sin läsning. Elever behöver tränas i att läsa både traditionella texter och i medier och 

här har skolbiblioteken en viktig funktion. Skolverket belyser vidare att skolbiblioteken måste 

bli mer förknippade med sin funktion i undervisningen än med sin lokal (Skolverket 2015b).  

 

Limberg menar att det finns förhållandevis lite forskning om hur skolbiblioteken gagnar 

elevernas läsförmåga. Hon belyser dock en internationell studie, How in the world do students 

read?, gjord år 1992 av Elly Warwick, som visade att det finns ett samband mellan välförsedda 

skolbibliotek och elevers läsförmåga. Studien visade att de länder som hade tillgång till ett stort 

urval av böcker och skolbibliotek, placerade sig högt upp i läsförmåga. Studien visade även att 

läsförmågan var högre hos de nioåringar som hade tillgång till ett brett utbud av böcker också 

i klassrummet (Limberg 2003).   

 

Limberg vågar hävda med stöd av resultatet i ovannämnda studie och tillsammans med den 

kvalitetsundersökning som Skolverket gjorde i slutet av 1990-talet av elevers läs- och 
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skrivmiljöer, att “välförsedda bibliotek och litteratur kunniga bibliotekarier väsentligt kan bidra 

till att väcka elevernas läsintresse och stödja deras läs- och skrivutveckling” (Limberg 

2003:57).  Även Lance studie gjord på elever i årskurs fyra visade att elevernas läsning blev 

bättre när de hade tillgång till skolbibliotekarie (Lance & Hofshire 2012). 

 

Limberg framhåller i Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt (2003) det som 

läsforskaren Aidan Chambers menar är en god läsmiljö. Chambers menar att det finns yttre och 

inre omständigheter som påverkar elevernas läsning. De yttre omständigheterna kan vara att det 

ska finnas böcker att läsa och en plats att läsa på. Inre förutsättningar är att elever får tid och ro 

till läsning och att de hittar rätt bok (Chambers 2011). Detta är något ett välförsett skolbibliotek 

kan bidra med (Limberg 2003).  

 

Det finns olika typer av läsfrämjande aktiviteter personal kan bedriva i skolorna med hjälp av 

sitt skolbibliotek och skolbibliotekarien. Maud Hell har i sin bok Utveckla skolbiblioteket! 

(2008) nämnt flera stycken. Ett exempel är bokprat, där en skolbibliotekarie tipsar om böcker 

som eleverna inte har läst. Ett annat läsfrämjande projekt som är aktuellt idag är Martin 

Widmarks koncept En läsande klass (2016). Martin Widmark är författare som varit ute i skolor 

och pratat med elever och lärare om läsning. Han upptäckte att det finns stora skillnader i hur 

mycket tid skolor lägger på läsning och läsförståelse. Widmark har tillsammans med flera 

författare utarbetat en studieplan med tillhörande texter som pedagoger kan använda sig av när 

de arbetar med läsförståelsestrategier (En läsandeklass 2016a). Alla forskare är dock inte 

positiva till detta projekt och en del kallar det för ett “hemmabygge utan vetenskaplig grund” 

(Damber & Nilsson 2014). Läsförståelsestrategierna i En läsande klass utgår ifrån reciprocal 

teaching som utarbetats av Palincsar och Brown under 1980-talet (En läsande klass 2016b). 

Palincsar och Brown tog fram fyra stycken strategier som de anser att vana läsare använder sig 

av för att förstå en text. Widmarks projekt uppmanar skolbibliotekarierna att tillsammans med 

pedagogerna samarbeta och stötta elevernas läsutveckling. Skolbibliotekarien kan också 

använda sig av de olika lässtrategierna när de för boksamtal med eleverna (En läsande klass 

2016c). På hemsidan för En läsande klass tipsar de om så kallade bok attacker. De går till så 

att skolbibliotekarien besöker skolklasserna en gång i veckan och har på förhand valt ut en 

boktitel, passande för åldern på barnen, som hen berättar och läser ur. Att genomföra bok 

attacker en gång i veckan ger eleverna ca 35–40 boktips på ett läsår och ingen elev riskerar att 

missa boktipsen (En läsande klass 2016d). Bibliotekariernas kännedom om litteratur ger 
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eleverna en variation av olika sorters texter och en valfrihet att välja böcker efter läsintresse 

(Limberg 2003). 

2.7 Beprövad erfarenhet – exempel på skolbibliotekssatsningar 

Hur kan det då fungera med ett samarbete mellan skolbibliotekspersonal, rektorer och 

pedagoger? Går det att genomföra en utveckling av skolbiblioteksverksamheten med forskares 

slutsatser i ryggen? Här följer tre dokumenterade exempel från kommuner som satsat på sin 

skolbiblioteksverksamhet. 

 

Birgitta Stribe har sammanställt intervjuer av personer som är med i Växjökommuns satsning 

av modellbibliotek. Kommunen har satsat på att utveckla sina skolbibliotek genom att rusta upp 

lokaler, förnya mediebeståndet och anställa utbildade skolbibliotekarier (Stribe 2007). Stribe 

vill med sin sammanställning Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen (2007) 

inspirera andra i utvecklingen av sina skolbibliotek. En intervjuad skolbibliotekarie som arbetar 

på en av Växjös grundskolor berättar, hur hon samarbetar med pedagogerna i olika projekt och 

att hon bedriver schemalagda lektioner i skolbiblioteket, där hon träffar alla klasser varje vecka. 

På de lektionerna pratar de om böcker och ger varandra boktips. Hon vittnar om att det ofta är 

flera elever som vill låna en bok efter att hon har läst ett par kapitel ur den. Miljön har hon 

utformat efter förutsättningar och behov som skolan har. En annan fördel hon berättar om, är 

hur hon känner eleverna och kan ge individuella tips på böcker. ”Det är lika illa att få med sig 

en för lätt bok som en för svår” säger skolbibliotekarien (Stribe 2007:28). Ett exempel på det 

Limberg poängterar är att skolbibliotekarien ska ha en pedagogisk roll och genom samarbete 

med pedagogen skapa utrymme för läsning och meningsfullhet som gagnar elevernas 

läsintresse (Limberg 2003). 

 

Ett annat exempel som Stribe lyfter är en skola där specialpedagogen har rummet intill 

skolbiblioteket. Mellan de båda rummen finns en dörr av glas vilket gör att barnen som besöker 

specialpedagogen har fri sikt in till skolbiblioteket. Detta har skolbibliotekarien tagit fasta på 

och sett möjligheter till ett samarbete med specialpedagogen. Tillsammans har de planerat en 

bokcirkel för elever som har svårt för att komma igång med sin läsning. Bokcirkeln är förlagd 

på specialpedagogens lektionstid. Detta innebär att de elever som inte vanligtvis skulle dyka 

upp på en frivillig bokcirkel, nu har detta som ett naturligt inslag i sin undervisning. En stor 
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fördel är att både specialpedagogen och skolbibliotekarien känner eleverna och då kan bidra till 

att hitta en bok som passar elevernas intresse och läsförmåga (Stribe 2007). 

 

En annan kommun som satsar på skolbibliotek är Linköping i deras satsning på fokusbibliotek. 

Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som ska stärka pedagogernas undervisning och ge stöd 

åt elevernas lärande. De har en satsning som pågått sedan år 2008. Satsningen pågår fortfarande 

och målet är att starta två till tre fokusbibliotek varje år. I starten var det en kommunal satsning 

som sedan övergick till att skolorna själva fick finansiera fokusbiblioteken. På varje 

fokusbibliotek ska det enligt satsningen finnas en skolbibliotekarie anställd på heltid. 

Skolbibliotekarien ska vara delaktig i skolans personalgrupp och vara med i det pedagogiska 

arbetet på skolan. I arbetet ingår textsamtal, alltså att samtala om det lästa, för att gynna 

elevernas läsutveckling. Skolbibliotekarierna ingår även i ett nätverk med andra 

skolbibliotekarier och skolbibliotekschefen i kommunen (Skolverket 2013). 

3 Metod och material 

Detta kapitel redogör för hur vi gått tillväga med vår undersökning, vilka val och 

ställningstagande vi har gjort. Undersökningen är kvalitativ och bygger på halvstrukturerade 

intervjuer med fyra skolbibliotekarier i en kommun. Till intervjuerna utarbetade vi passande 

frågor som tar upp det övergripande ämnet vi skulle undersöka (Gillham 2008). 

3.1 Etiska övervägande 

När vi beslutade vilken forskningsmetod vi skulle använda hade vi några forskningsetiska 

principer att följa. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Principerna kan vägleda forskaren hur den ska planera arbetet under 

forskningen (Vetenskapsrådet, u.å.) 

 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera våra undersökningsdeltagare om 

vilka vi är och vilket syfte vi har med vår forskning. Vi ska även informera vilka krav de har 

som deltagare. Vi ska informera vilka vinster arbetet har och vad det är tänkt att ge för ny 

kunskap (ibid).  

 

Vi kom i kontakt med två respondenter via telefon och de andra två respondenterna besökte vi 

på plats. Vi berättade under den första kontakten vi hade vilka vi var och att vi kom från 
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Högskolan i Kristianstad och skrev vårt examensarbete under vår grundlärarutbildning. Vi 

berättade vilket syfte vi hade med vårt examensarbete. De fick frågan om de var intresserade 

av att deltaga.  

 

Samtyckeskravet innebär att vi som forskare förklarar vårt syfte med undersökningen och frågar 

om respondenterna vill deltaga. Respondenterna har möjlighet att själva bestämma om eller hur 

länge de vill delta i forskningen. Respondenterna har möjlighet att när som helst avbryta sin 

medverkan (ibid).  

 

Vi informerade under första kontakten att vi tänkte spela in intervjuerna för vår egen skull och 

vi frågade respondenten om deras samtycke. Vi informerade också om deras möjlighet att 

avbryta om de inte önskade fortsatt medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som handlar om respondenterna i forskningen 

ska förvaras på ett sätt där ingen obehörig har möjlighet att ta del av det. Det kan handla om att 

vi som forskare inte ska publicera examensarbetet med namn på respondenten eller namn på 

skolan (ibid).  

 

Nyttjandekravet innebär att allt material som samlas in under arbetet ska behandlas endast för 

forsknings ändamålet (ibid). Intervjuerna och inspelningarna ansvarar vi som forskare för och 

förvarar dem på ett säkert sätt där ingen obehörig har möjlighet att komma åt materialet. 

 

Vi informerade att vi inte skulle redovisa namn på respondenter eller skolor i vårt arbete, vi 

ansåg inte det vara viktigt för vårt arbete, då vårt syfte är att se hur det fungerar ute på skolorna 

och ge lärare ute på fältet ny kunskap. Dock kan det finnas en möjlighet att man i arbetet kan 

känna igen beskrivningen av skolor och då veta vilken skola eller respondent det handlar om. 

Vår handledare som följt oss under detta arbete har även hon kännedom om vilka respondenter 

och vilka skolor vi har undersökt. Denna information fick respondenterna innan vi påbörjade 

intervjuerna. 

3.2 Kvalitativ analys 

Vi har gjort intervjuer med fyra olika skolbibliotekarier och har under intervjuerna 

dokumenterat genom att skriva ner det som sagts och gjort ljudinspelning. Ljudinspelningarna 
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har sedan transkriberats och kommenterats. Innehållet från ljudupptagningen har kompletterat 

det vi antecknat under intervjuerna och vi har därför varit selektiva i vår transkribering. Vi har 

valt i vår empiri att lyfta fram små extrakt och citat som går att använda från ljudinspelningen 

(Denscombe 2016). Analysen går ut på att lyfta fram deras beskrivningar, syftet är inte att se 

skillnader. 

 

Analysprocessen börjar redan vid arbetet med transkriptionerna (Gillham 2008). 

Transkriptionerna gjordes dagen efter intervjuerna. Det blev lättare att tolka inspelningarna då 

våra minnen var färska från intervjuerna och detta hjälpte oss att verkligen förstå vad som sades 

på inspelningarna (ibid). I transkriptionerna har vi valt att utesluta onödiga upprepade 

interjektioner och uttal av hm-typ, detta för att de inte har tillfört innehållet något (ibid). 

Intervjuerna har transkriberats utefter tal- och skriftspråk med fokus på att återge respondentens 

beskrivande och då har inte heller pauser och tonlägen inkluderats (Kvale & Brinkmann 2014). 

3.3 Intervju 

Vi använder intervju som forskningsmetod då intervjuer är mer flexibla oavsett vilken grad av 

struktur de har (Gillham 2008). Vi använder halvstrukturerad intervju vilket innebär att den är 

ett mellanting mellan ett öppet samtal och ett färdigt frågeformulär. Vi använder oss av ett 

frågeformulär med öppna frågor. Detta ger möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann 

2014).  

 

Intervjuerna är av kvalitativ karaktär som har sitt ursprung i fenomenologin. Det syftar till att 

få människor att beskriva världen utifrån sig själva och deras uppfattning i sin vardag genom 

tankar, känslor och de handlingar som de utför (Kvale & Brinkmann 2014). Allt detta utgör en 

grund för analys av omvärlden och upptäckter av olika aspekter av ett och samma fenomen kan 

beskrivas (ibid). 

Vår kvalitativa forskningsintervju utgår ifrån skolbibliotekariens upplevda vardag. Deras 

beskrivningar kommer från de tankar och handlingar som uppkommer i deras arbetsvardag. 

Fokus ligger på att belysa den kvalitativa mångfalden i olika skolbibliotek (Kvale & Brinkmann 

2014). 

 

Anledningen till att vi valde att ställa öppna frågor var att vi skulle få så uttömmande svar som 

möjligt för att sedan kunna analysera intervjuerna.  Syftet med intervjuerna är att få en 
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beskrivning av hur ett samarbete mellan skolbibliotekarien och pedagogerna kan se ut. Eftersom 

vår undersökning inte är ute efter att “ställa någon mot väggen”, utan snarare är positiv i den 

bemärkelsen att vi uppmanar ett samarbete med skolbibliotekarien, så blev relationen till 

respondenterna positiv och avslappnad. Detta gav oss utrymme för att ställa följdfrågor som 

utvecklade respondenternas svar eller frågor som förtydligade vad respondenterna menade. 

Frågorna kopplas till den teoretiska utgångspunkten då de har ett fokus på samarbete och 

skolbibliotekarie och pedagog är en resurs i elevers lärande då de fungerar som ”den mer 

kompetente kamraten”. 

 

Följande frågor användes vid intervjuerna: 

1. Vad ser du som din viktigaste uppgift som skolbibliotekarie? 

2. Hur beskriver du dit och pedagogernas samarbete på skolan för att öka elevernas läslust 

och läsförståelse? 

3. Vad är det ni arbetar med i läsningen och varför? 

4. Kan ni se att ert samarbete bidrar till elevernas ökade läslust och läsförståelse och i så 

fall hur? 

5. Vad är det på den här skolan som ger möjligheter till samarbete? 

6. Vad är det på den här skolan som gör det svårt att samarbeta? 

7. Vilka tips skulle du vilja ge till pedagoger som vill upprätta ett samarbete med sin 

skolbibliotekarie? 

 

Vår undersökning färgas av vad skolbibliotekarierna arbetar med i dagsläget och vad skolan 

har för inriktning. Därför kan svaren skilja sig om våra frågor ställs till skolbibliotekarierna vid 

ett annat tillfälle. Resultatet är därför inte reproducerbart av andra forskare som skulle vilja göra 

om undersökningen (Kvale & Brinkmann 2014). Vi anser dock att validiteten i vårt arbete är 

hög, då vi använt oss av beprövade metoder i intervju- och analysarbetet och vi har undersökt 

det vi beskrivit i vårt syfte (Kvale & Brinkmann 2014). 

3.4 Val och avgränsningar av respondenter 

Undersökningen består av intervjuer med fyra skolbibliotekarier som arbetar på skolbibliotek i 

grundskolor med elever från årskurs fyra till sex. Valet av antalet respondenter grundades på 

den tidsbegränsning vi hade för att genomföra och sammanställa vår undersökning. 

Skolbibliotekarien skulle uppfylla några kriterier som vi hade bestämt i förväg. Det var att 
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skolbibliotekarien hade en relevant utbildning inom biblioteksvetenskap och att de arbetade 

minst 20 timmar i veckan på skolbiblioteket. Alla skolbibliotekarierna arbetar i samma 

kommun. 

 

Vi använde oss av snöbollsurvalet. Det innebär att man med hjälp de respondenter man får tag 

i hittar andra respondenter med de kvalifikationer man söker. Det är ett sätt som fungerar i 

kvalitativa undersökningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012). Eftersom vårt 

syfte var att belysa hur några skolbibliotekarier samarbetar med pedagoger för att öka elevers 

läslust och läsförståelse behövde vi få tag i personer som arbetar med detta och därför passade 

snöbollsurvalet vårt arbete. 

 

När vi hade kommit i kontakt med de vi ville intervjua, gjorde vi ett första besök för att få en 

helhetsbild av hur det såg ut på skolan. Två av respondenterna fick vi inte tag i via telefon och 

där valde vi att besöka dem och fråga på plats. 

3.5 Skola A 

Skolan är en F-9 skola med cirka 300 elever. Skolbiblioteket är integrerat med ett filialbibliotek. 

Lokalen ligger på andra våningen med två ingångar där den ena nås från årskurs F-6 och den 

andra från årskurs 7-9.  Lokalen är formad i vinkel med böcker till årskurs F-6 på ena delen och 

årskurs 7-9 och böcker för vuxna på andra delen.  Biblioteket är en passage för att ta sig runt 

på skolan. Runt om i lokalen finns saker, som eleverna gjort under bildlektioner eller andra 

samarbeten, uppsatta eller upphängda i fönstren.  

 

Respondent A arbetar cirka 20 timmar i veckan och är fackutbildad skolbibliotekarie. 

Respondent A har arbetat som skolbibliotekarie på denna skola sedan år 2004.  

3.6 Skola B 

Skola B är en F-9 skola med cirka 450 elever. Skolan är relativt nyrenoverad och har ljusa 

öppna lokaler och med insyn till skolbiblioteket när man passerar i korridoren. Skolbibliotekets 

lokal är placerad centralt i skolan med ett stort rum med böcker och ett litet rum för 

informationssökning.  
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Respondent B arbetar både på skolbiblioteket och på skolbiblioteks samordning i kommunen. 

På skolbiblioteket arbetar hen 80 %. Respondent B har arbetat på skolan sedan år 2010 och har 

tidigare arbetat inom skolans värld. 

3.7 Skola C    

Skola C är en F-9 skola med cirka 450 elever. Skolbiblioteket ligger centralt på skolan och har 

ett rum med litteratur och ett litet “mysrum” med många kuddar där de brukar ha högläsning. 

Ett rum var under ombyggnad, för att kunna användas när de arbetar med informationssökning. 

 

Respondent C har arbetat på skolan i elva år och har tidigare varit på andra skolbibliotek och 

även folkbibliotek. Skolbibliotekarien arbetar heltid på skolan och är fackutbildad 

skolbibliotekarie.  

3.8  Skola D 

Skola D är en F-9 skola som just nu bedriver verksamhet i paviljonger. Skolbiblioteket ligger 

som ett stort rum i en paviljong, fungerande som genomgång till de andra lokalerna. Det finns 

ett närliggande grupprum som kan användas av skolbibliotekarien och eleverna. 

 

Respondent D arbetar heltid och har då även ansvar för en annan mindre skola i kommunen. 

Respondent D har arbetat i ca 30 år och arbetat på denna arbetsplats sedan år 2007. 

Skolbibliotekarien är fackutbildad. På skolan finns det cirka 430 elever. 

4 Resultat och analys 

Här redovisar vi de resultat som framkom av våra fyra intervjuer, genom att lyfta citat från 

respondenternas beskrivningar. I analysen kopplar vi respondenternas beskrivningar av sitt 

samarbete med pedagogerna till den teoretiska utgångspunkten och forskningsbakgrund. 

Respondenterna har nämnt flera gemensamma teman som till exempel läsfrämjande arbete med 

bokprat och gruppläsning, elevernas lånevanor, hur skolbibliotekarien kan vara en resurs med 

att hjälpa till och matcha rätt bok till eleverna och betydelsen av var skolbiblioteket är placerat 

i skolbyggnaden. Tidsbristen hos både pedagoger och skolbibliotekarier är något som också 

framhålls av alla respondenter såväl som läsande förebilder. En annan aspekt var att 
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respondenterna önskade att strukturen för hur skolbiblioteket och skolbibliotekarien ska 

användas, skulle komma mer från huvudmän. 

 

Vi har valt att redovisa vår studie utifrån de frågor vi ställde. Detta för att det ger en god struktur 

och lyfter fram studiens syfte tydligt. Citaten från respondenterna är kursiverade och inte 

omarbetade från talspråk. 

1. Vad ser du som din viktigaste uppgift som skolbibliotekarie? 

Alla respondenter är överens om att deras viktigaste uppgifter är läsfrämjande och att ge 

eleverna ett språk. Även arbetet med källkritik anser de vara en viktig del. Alla vittnar om att 

arbetet med informationssökning och källkritik mestadels sker på högstadiet. Just nu låg fokus 

på läsfrämjande aktiviteter på mellanstadiet. Alla respondenter berättade att de på skolorna 

arbetade med läslyftet.  

 

Flera av respondenterna arbetar med bokprat och motiverar detta med att de ger alla elever 

möjlighet till positiva läsupplevelser. De menar att de svaga eleverna gynnas och att det är en 

av skolbibliotekens absolut viktigaste uppgifter. Läsupplevelser är även något som Limberg 

anser är ett av skolbibliotekens mest väsentliga roll. En litteraturkunnig skolbibliotekarie kan 

väsentligt öka elevernas läslust och stödja deras läsutveckling (Limberg 2003). 

 

Jag jobbar mycket med bokprat och då ser jag på de svaga eleverna att de lyssnar. De har 

kanske aldrig hört berättelser, man tar förgivet att alla föräldrar läser för sina barn men det 

gör de inte  

(Respondent D) 

 

Det läsfrämjande arbetet, att man är en läsande person, det är ju något som man har nytta av 

och som följer en hela livet och det hänger också ihop med den andra delen att om man inte 

kan tillgodogöra sig information för att man inte har en god läsförmåga, då kan man ju heller 

inte vara källkritisk. Allting bygger ju på läsningen  

(Respondent B) 

 

Respondent C poängterar att man bör synliggöra sin roll som skolbibliotekarie för övriga 

pedagoger och elever. Hen menar att skolbibliotekarien inte ska gömma sig inne i biblioteket. 
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I UNESCO:s biblioteksmanifest anser de att skolbiblioteken ska vara en del av elevernas 

utbildning och ska stödja dem i arbete mot kunskapsmålen (Svenska Unescorådet 2006). Detta 

synliggör respondent C i följande citat: 

 

Det viktigaste som skolbibliotekarie egentligen är att man går hand i hand med pedagogerna 

och ser till måluppfyllelsen så man får hålla sig uppdaterad på vad som gäller, jag tror inte på 

isolerade uppgifter  

(Respondent C) 

 

Alla respondenter nämner även att ett gott samarbete med skolans huvudman är viktigt. Detta 

talar även Todd och Limberg om. De menar att skolbibliotekarierna måste våga visa huvudmän 

och övriga pedagoger på skolan vad de faktiskt gör och på så sätt stärka sin roll som en 

pedagogisk resurs i elevernas lärande (Todd 2002; Limberg 2003). Limberg menar att om 

skolbibliotekariens roll inte synliggörs så kommer det aldrig ske en förändring i lagarna kring 

de svenska skolbiblioteken. Hon menar att dessa måste skärpas till och bli tydligare (Limberg 

2003). I skollagen står det att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek, där nämns inget om 

skolbibliotekarien. I läroplanen står det inte heller uttryckligen att det ska finna en 

skolbibliotekarie i skolbiblioteket (SFS 2009:283; Skolverket 2016). 

2. Hur beskriver du ditt och pedagogernas samarbete på skolan för att öka elevernas 

läslust och läsförståelse? 

Respondenterna berättar att alla elever upp till årskurs sex har fasta lånetider antingen varje 

eller varannan vecka. Då kommer eleverna till skolbiblioteket och lånar böcker. Här hjälper 

skolbibliotekarien till med att hitta rätt bok till eleverna. Här sker även ett samarbete med 

klassläraren där de tillsammans diskuterar vilka böcker som är passande för elever och klass. I 

forskningsbakgrunden kan vi läsa att i dessa sammanhang är skolbibliotekarien en resurs, då 

hen kan hjälpa till och matcha rätt litteratur till eleverna. Pedagogen kan se elevernas intresse 

och utveckling och skolbibliotekarien har kunskap om vilken litteratur som passar. Denna 

kunskap ger eleverna en variation av olika sorters texter och en valfrihet i att läsa något de är 

intresserade av (Lance & Hofshire 2012; Limberg 2003; Hell 2011; Todd 2002) 

 

Både respondent A och respondent C menar att tiden de får med eleverna när de lånar böcker 

över disk, är värdefull både när det gäller att utveckla relationen till eleverna och för att få syn 
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på hur elevernas lånevanor ser ut. En av respondenterna kallar sig skämtsamt för “skvallertant” 

och menar då att hon fångar upp vad eleverna lånar för böcker och kan sedan föra detta vidare 

till klassläraren. Skolbibliotekarien är den som kan se om en elev lånar för svåra eller för lätta 

böcker och kan då informera klassläraren. Tillsammans kan skolbibliotekarien och klassläraren 

diskutera hur de kan inspirera eleven till att komma vidare i sin läsning.  

 

Respondent A tycker att en av fördelarna med att arbeta på en liten skola är att hen lär känna 

eleverna och kan följa deras lånevanor och läsutveckling. Även de andra respondenterna lyfter 

fördelen med att de arbetar på en F-9 skola och att de lär känna eleverna och kan då lättare 

hjälpa eleven i sin läsning. Här kan vi se skolbibliotekarien som den mer “kompetenta 

kamraten” som kan vägleda eleverna i deras läsutveckling genom att välja passande litteratur 

(Säljö 2012). 

 

Viktigt att stämma av med läraren, eleverna lånar generellt för svåra eller för lätta böcker. När 

jag arbetade i våras kom jag på frågan “Vad är din nästa läsutmaning?” det är viktigt så 

eleverna inte bara läser samma sorts böcker i samma svårighetsgrad hela tiden  

(Respondent D) 

 

Alla respondenterna berättar att de samarbetar med pedagogerna när det gäller val av 

skönlitteratur till högläsning. För det mesta är det pedagogen som efterfrågar tips på 

högläsningslitteratur. Alla skolorna i kommunen är anslutna till skolbibliotekscentralen. 

Skolbibliotekscentralen ger stöd och service till skolbiblioteken och de samordnar träffar 

mellan skolbibliotekarierna i kommunen. Skolbibliotekscentralen har även medier som 

skolorna kan boka. Respondenterna har kunskap om vilka gruppuppsättningar som finns på den 

egna skolan och vilka som går att få tag på via skolbibliotekscentralen.  

 

Ett samarbete som lyfts av tre respondenter är att de arbetar med bokprat. Bokprat innebär att 

skolbibliotekarien väljer ut ett antal titlar som hen sedan presenterar ute i klasserna eller i 

skolbiblioteket. Dessa görs terminsvis och planeringen till bokprat sker för det mesta 

tillsammans med pedagogerna angående genre, svårighetsgrad och tema. Respondent B berättar 

att hon ser till att hen alltid har läst boken innan, för att veta handlingen och om den passar 

klassen. Hen betonar även att bokprat inte får bli något jobbigt, det ska vara kul. Hell lyfter 

bokprat som en läsfrämjande aktivitet när hon skriver om skolbiblioteksutveckling i sin 



 

30 

 

litteratur (Hell 2011). Här kan skolbibliotekarien vara en berättande resurs som lockar eleverna 

till läsning. 

 

Ibland får jag tillbaka av eleverna att “du berättar så spännande men sen är boken inte lika 

spännande/.../ då säger jag att låtsas att du hör min röst eller känslan du hade och gå in och 

läs och se om det händer någonting/.../och det tänker liksom inte jag på för jag vill ju locka 

dem till att läsa  

(Respondent D) 

 

Två respondenter arbetar med gruppläsning i samarbete med pedagogerna. Där går 

skolbibliotekarierna ut i klasserna och presenterar tre till fyra titlar. Sedan får eleverna välja 

bok genom att rangordna böckerna efter läsintresse. De flesta får sitt förstahandsval och de 

eleverna som valt samma bok bildar en grupp. Respondent B berättar att hen ofta väljer en bok 

som ingår i en serie, för att främja lusten att läsa vidare. Respondent A berättar att det är många 

elever som intresserar sig för fortsättningen eller vill läsa något mer av samma författare. 

Gruppläsningen kan vi koppla till den sociokulturella teorin då de i grupperna diskuterar bokens 

innehåll och använder sitt språk för att kommunicera och diskutera innehållet. Här skapar de 

tillsammans en förståelse av det lästa (Strandberg 2009). 

 

3. Vad är det ni arbetar med i läsningen och varför? 

Respondent B berättar att hen ibland har bokprat för ren lustläsning och då är fokus att väcka 

lusten att läsa. Hen menar att det finns en skillnad på att bokprata för böcker som hen valt ut 

tillsammans med pedagogen. Då är litteraturen vald med krav på innehåll som går att diskuteras 

och som lär eleverna något. Den rena lustläsningen kanske ibland ger mer utrymme för att läsa 

något som förändrar eleverna som individer och människor. 

 

Det ska ju finnas något djup i den och något som väcker tankar, något som gör att de kommer 

vidare och utvecklas som människa. Det kan vara för att lära sig något men det kan också vara 

för att innehållet gör att ens tankar förändras  

(Respondent B) 
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Respondent D berättar att hen också arbetar med elevernas lust att läsa. Hen betonar vikten av 

att ge eleverna upplevelser av läsningen. Hen håller på att bygga upp något som hen kallar för 

Biblioterapi med sokratiska samtal på mellanstadiet. 

 

Biblioterapi är att man ska prata kring boken, det är A och O. Att bara läsa tyst - nej, då tappar 

man de svaga/gråzonsbarnen, alltså dem som precis kommer över gränsen. Dem tappar man 

om man inte pratar om böckerna  

(Respondent D) 

 

Som respondent B berättar, ska läsningen inte bara vara ett krav för att lära sig något varje gång, 

vittnar även UNESCO:s biblioteksmanifest om. En av deras punkter i checklistan är “att främja 

elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare” (Svenska 

Unescorådet 2006:14–15). 

 

Respondent D lyfter även ett arbete i muntligt berättande på högstadiet. Hen vill ge eleverna 

fantasi och ett språk att uttrycka sig genom.  Där arbetar de med att bygga egna berättelser 

genom att berätta utifrån olika föremål. Eleverna provar även på att berätta en personlig 

berättelse som de har med sig hemifrån. Dessutom arbetar de med gamla och nya sägner, där 

eleverna får möjlighet att öva sitt kroppsspråk och röst i grupp. Något eleverna har fått prova 

på är att lajva. Då hittar skolbibliotekarien på en berättelseram och ger eleverna olika karaktärer, 

men replikerna och hur berättelsen utvecklar sig bestämmer eleverna själva. 

 

På respondent C:s skola arbetar pedagogerna med djupläsning och att eleverna ska kunna läsa 

mellan raderna. Detta sätt att arbeta på nämner även respondent B när hen berättar att de på 

lågstadiet använder sig av Widmarks läsfixarna, och de används även på bokprat av 

respondenten. Båda respondenterna beskriver att det är främst pedagogerna som arbetar med 

läsfixarna, men respondent C menar att läsfixarna tagits emot positivt på skolan och därför 

används de av både pedagoger och skolbibliotekarierna. Att även skolbibliotekarien ska vara 

med i samarbete med pedagogerna kring läsfixarna är något som Widmarks projekt uppmanar 

till (En läsande klass 2016c).  

 

Respondent C återger att hen även hjälper till med att finna lättläst litteratur till elever som går 

i förberedelseklass. Det är viktigt att litteraturen passar deras mognad. Respondenterna berättar 
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även att de har ansvar för utlåning av talböcker via Legimus. Legimus är en myndighet som 

ansvarar för utlåning av talböcker. Det är elever med läsnedsättning som får tillgång till 

talböcker.  Skolbibliotekarien har ansvar att informera föräldrar till de elever som behöver 

talböcker. Respondent A lyfter att de elever som har tillgång till talböcker lämnas ensamma åt 

sin läsning. De ber inte om hjälp med vilken bok de ska läsa.  

 

4. Kan ni se att ert samarbete bidrar till elevernas ökade läslust och läsförståelse och i så 

fall hur? 

Alla respondenter beskriver olika orsaker som påverkar elevernas läslust positivt. En av 

orsakerna som beskrivs är författarbesöken där eleverna får träffa en läsande förebild. 

Respondent C säger att hen märker tydligt efter ett författarbesök att elevernas läslust höjs. De 

kommer till skolbiblioteket och vill läsa fler böcker av samma författare. Hen betonar vikten av 

att eleverna får träffa författaren personligen då denne fungerar som en läsande förebild. Hen 

berättar att de kan se en märkbar positiv effekt flera år efter ett sådant författarbesök. 

Respondent C lyfter även föräldrar som läsande förebilder. Hen brukar vara med på 

föräldramöten och berättar där om vikten av att vara läsande förebilder för sina barn. Här ser vi 

ett exempel på hur man som skolbibliotekarie kan vara delaktig i verksamheten och komma ur 

den stereotypa bilden där skolbibliotekarien endast vistas inom bibliotekets väggar. 

 

Respondent B berättar om hur hen kan se att eleverna fungerar som läsande förebilder för 

varandra då de ger varandra boktips. Läslusten påverkas även positivt när eleverna ser vad 

kamraterna läser och vill ofta låna böckerna efter varandra. Ibland låter hen eleverna presentera 

böcker för varandra när de samlas i skolbiblioteket. De tipsen beskriver respondent B som 

värdefulla. Respondent D väljer böcker som inspirerar eleverna och är på deras nivå, men hen 

önskar mer tid till att sitta ner med lärarna och gå igenom elevernas läsutveckling. 

 

Jag saknar att sitta ner med lärarna så att jag få reda på hur eleverna ligger till. Jag behöver 

sitta ner och vara med på klasskonferenser där pedagogerna går igenom alla eleverna. Vi 

jobbar väldig tajt här, framförallt med de yngre barnen, men som sagt det är tiden som inte 

alltid räcker till  

(Respondent D) 
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Respondent A berättar att hen är med i uppstart av ett tema där hen väljer böcker och fungerar 

som stöttning till pedagogen. Tyvärr är det inte alltid hen får se resultatet av deras arbete då hen 

sällan är med under arbetets gång eller när det i slutet utvärderas. Hen skulle önska att 

pedagogerna kom med mer feedback om hur det gick och vad utfallet blev. Ofta upplever hen 

samma brist på respons från pedagogen efter att hen hjälpt en elev att välja ut en passande bok. 

Dock kan responsen komma genom att eleven återvänder till biblioteket för att låna en ny bok 

av samma författare eller nästa i serien. Limberg menar: För att samarbetet ska fungera krävs 

det att skolbibliotekarien blir delaktig i pedagogens undervisning och planering. 

Skolbibliotekarier och pedagoger behöver ta tillvara på varandras kompetenser för att kunna ge 

eleverna en bred undervisning (Limberg 2003).  

5,6 Vad är det på den här skolan som ger möjligheter eller svårigheter till samarbete? 

Respondent A lyfter att hen tycker det finns fördelar med att arbeta på en mindre skola och att 

skolbiblioteket ligger centralt. Det centrala läget gör att hen möter elever och pedagoger på ett 

naturligt sätt när de går igenom skolbiblioteket. Det beskriver även de andra respondenterna 

som positivt på deras arbetsplatser. 

 

Alla respondenterna beskriver sina arbetsplatser som öppna och med ett klimat som bjuder in 

till samarbete där man försöker nyttja varandras resurser. De blir inbjudna till arbetslags- och 

ämneslagsträffar och de uppfattar att det finns en förståelse för vilken viktig kompetens de 

besitter. Dock beskrev alla respondenter att tiden begränsade deras möjligheter till samarbete. 

Som ensam skolbibliotekarie tyckte respondenterna det var svårt att hinna vara med på alla 

möten, vilket de egentligen ansåg sig behöva för att kunna hjälpa alla eleverna på skolan.  

 

Varför får vi inte till det när viljan finns på båda håll? Jag tror inte att det är en ovilja, det är 

jag ganska säker på. Här är i alla fall alla väldigt öppna och intresserade. Sen är ju frågan hur 

mycket som ska komma uppifrån från rektorerna...jag vet inte?  

(Respondent A) 

 

Det är många faktorer som spelar in för att ett samarbete ska fungera optimalt. Respondenterna 

känner att huvudmännen på skolorna stöttar dem och förstår vikten av att satsa på 

skolbiblioteket. Detta är glädjande att höra då forskningen visar på att ett samarbete mellan 

rektorer, lärare och skolbibliotekarie kan utveckla verksamheten i läsmiljön och 
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undervisningen, och därmed elevernas lust att lära (Limberg 2003; Hell 2011). Det är också 

rektorn som behöver vara med och skapa ett samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagoger 

(Hell 2011). Dock nämns det av respondenterna att rektorerna ibland inte har koll på vilka 

uppgifter skolbibliotekarien har och att skolbibliotekarien måste stå upp för sig själv och “göra 

reklam” för sin kompetens som stöd till övriga pedagoger på skolorna. Gemensamt för dem alla 

är att deras titel på skolan står som “övrig personal”. De skulle önska att de stod som pedagoger 

för det är deras roll som skolbibliotekarie. 

 

I läroplanen räknas jag som pedagog, det är inte alla som förstår att jag kan saker och ting om 

läsning. Synen på min roll känns som väldigt blandad. En del pedagoger är positiva och lyfter 

mig inför föräldrarna, det är kul! Medans andra nog tror att jag mest sitter inne i bibliotekets 

vrår och gör ingenting  

(Respondent D) 

 

Alla respondenterna arbetar efter kommunens biblioteksplan och har utefter denna arbetat fram 

en egen handlingsplan som är anpassad för den egna skolan. En önskan från respondenterna är 

att den handlingsplanen ska arbetas fram mer gemensamt, med både rektorer och pedagoger på 

skolan, eftersom det skulle ge en tydligare struktur för hur samarbetet ska se ut mellan 

skolbiblioteket och pedagogerna. Det är fortfarande så att samarbetet för det mesta sker på 

pedagogernas villkor och önskan. Det som även försvårar är brist på tid till att sitta ner och 

planera ihop med pedagogerna. Önskan finns att styrningen ska komma mer uppifrån, som även 

Todd lyft fram, då han menar att ansvaret för skolbiblioteken inte ska ligga på skolans 

huvudmän utan styrningen ska komma ifrån yrkesfolk som är experter inom området (Hell 

2011). Todd lyfter det alltså en nivå högre än respondenterna. De syftar till sina huvudmän, 

men som Todd nämner, så är inte alltid huvudmännen experter inom skolbiblioteksområdet och 

därför satsar de inte tillräckligt. Denna satsning ska komma från dem som är experter. Det ska 

vara en styrning som huvudmännen ska följa och inte behöva fundera så mycket på. 

 

Det finns ingen framförhållning och ingen plan för hur samarbetet ska se ut. Jag känner mig 

uppskattad och behövd, men tidsbrist och avsaknaden av struktur kan jag se som svårigheter 

(Respondent B) 
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7. Vilka tips skulle du vilja ge till pedagoger som vill upprätta ett samarbete med sin 

skolbibliotekarie? 

Alla respondenter tipsar om att pedagogerna ska planera i god tid och involvera 

skolbibliotekarien i sin planering från början. Respondent A önskar att hen får reda på vad som 

är på gång på skolan. Vilka teman eller områden det ska arbetas med i klasserna framöver. 

Skolbibliotekarien får då möjlighet att leta fram den litteratur som passar. Även de andra 

respondenterna tipsar också om att man som pedagog ska komma och be om hjälp i god tid och 

vara specifik i sina önskemål. Respondent D menar att det ibland kan räcka med ett mejl som 

en första kontakt. 

 

Framförhållning, tydlighet och bra frågeställningar från pedagogerna. Jag skulle önska att de 

specificerar tydligare vad de önskar och inte bara kommer och frågar om en bra 

högläsningsbok i ett ämne. Jag vill veta vad syftet med boken är  

(Respondent C) 

 

Samtliga respondenter menar att samarbetet inte behöver göras till någon stor tidskrävande 

process. De menar att det finns flera spontana tillfällen under en arbetsdag när pedagoger möter 

skolbibliotekarien och kan passa på att ta första steget till att upprätta ett samarbete. 

 

Fikastunden på arbetsdagen, är jätteviktig för oss som inte besöker pedagogernas arbetsrum 

och hör det informella snacket, ofta fångar man upp någon tråd där som ibland leder till ett 

samarbete. Men det är ofta så att man samarbetar med dem som kommer och söker upp mig 

(Respondent A) 

 

Gå inom biblioteket när bibliotekarien är där och ser ut att ha tid och berätta om vad du har 

för idé och att du gärna vill samarbeta  

(Respondent D) 

 

Samtliga respondenter menar vidare att det tyvärr ligger mycket kvar av den gamla bilden av 

den stereotypa skolbibliotekarien som finns i rummet, lånar ut böcker och sorterar i hyllorna. 

De uppmanar pedagoger att se skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs som kan komma 

till klassrummet och hjälpa till i undervisningen och stötta både elever och pedagog. Detta 

stämmer väl överens med det Todd säger: Det är viktigt att skolbibliotekarien lyfter fram sin 
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värdefulla roll i elevers läsutveckling (Todd 2015). Även Skolverket belyser att skolbiblioteken 

måste bli mer förknippade med sin funktion i undervisningen än med sin lokal (Skolverket 

2015b). 

 

Respondent B berättar att skolbibliotekarier har kunskap om medie- och informationskunnighet 

(Mik). Hon uppmanar pedagoger till att fråga om hjälp eftersom att skolbibliotekarien har det i 

sin utbildning och ser det på ett annat sätt. Önskemål kom även ifrån de andra respondenterna, 

om att arbetet med informationssökning bör ske redan från mellanstadiet och där ville de alla 

gärna vara behjälpliga.  

5 Slutsatser och diskussion 

För att uppnå vårt syfte har vi arbetat med frågeställningen: Hur beskriver fyra verksamma 

skolbibliotekarier sitt samarbete med pedagoger för att öka elevers läslust och läsförståelse? 

Vi har fått tillfredsställande mycket material som vi har kunnat koppla till 

forskningsbakgrunden och därmed kunnat göra en analys. I analysen kom vi fram till följande 

resultat. 

 

Samtliga respondenter samarbetar med pedagogerna på sin skola för att öka elevers läslust och 

läsförståelse. Gemensamma teman i samarbetet var bokprat, gruppläsning, finna böcker som 

matchar olika syften i undervisningen till elevernas kunskapsnivå.  De anser alla att det finns 

en vinst för elevers läslust och läsförståelse när skolbibliotekarie och pedagoger samarbetar. 

Samtliga respondenter såg en fördel med att arbeta på en F-9 skolan för att de lärde känna alla 

eleverna eftersom de fick följa eleverna under flera år. De beskrev dock att det fanns svårigheter 

med att hinna delta vid alla arbetslagsträffar. Dessa träffar är värdefulla för skolbibliotekariens 

insyn i arbetet med både enskilda elever läsförståelse och undervisning. Alla respondenterna 

var nöjda med huvudmännens syn på deras kompetens men de önskade att huvudmännen hade 

tydligare ramar att följa uppifrån. 

 

Alla respondenterna bedriver gruppläsning och bokprat på sina skolor. De beskrev arbetet som 

en av de viktigaste delarna då de ger alla elever möjlighet till positiva läsupplevelser och en 

utveckling av sin läsförståelse. Respondenterna såg även att bokprat gav läslust, flera elever 

kom för att låna boken som tipsats om. Även gruppläsning tillhör det läsfrämjande arbetet. I 
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gruppläsningen utvecklar eleverna sitt språk eftersom att de kommunicerar med varandra om 

det lästa, detta kopplar vi till mediering då det är språket som används som ett redskap för att 

skapa förståelse av omvärlden. Syftet är att, genom samtalet i gruppläsningen skapas en 

förståelse för det lästa. Det läsfrämjande arbetet ser respondenterna som grunden till en 

utveckling av individen då allting hänger ihop. Har eleven inte läsningen kan den inte 

tillgodogöra sig information och då inte heller vara källkritisk. 

 

Forskningsbakgrunden har visat att både internationella och nationella forskare ser vinster med 

bemannade skolbibliotek som resurs för elevers lärande. Varken skollagen eller bibliotekslagen 

i Sverige framhåller att skolbibliotekarie ska finnas till hands i skolbiblioteken (Skolverket 

2015a). Vi anser att förarbetena till skollagen möjligen hade en större tydlighet för definitionen 

av hur ett skolbibliotek ska vara utformat. Förarbetena säger “Skolbiblioteket är den eller de 

platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och 

personal för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag” (SFS 

2009:283). I förarbetena fanns skolbibliotekarien med som resurs. Vi frågar oss varför det tagits 

bort när både de internationella och nationella forskarna vidhåller att skolbibliotekarierna spelar 

en viktig roll för elevers läslust och läsförståelse. Forskningen säger att skolbibliotekarien är en 

resurs för både elever och lärare eftersom den utbildade skolbibliotekarien besitter 

specialistkunskap inom både litteratur och pedagogik. Vår egen slutsats i detta är att pedagogen 

och skolbibliotekarien genom ett samarbete kan utveckla elevers lärande då de funderar som 

”den mer kompetente kamraten” till varandra. Skolbibliotekarien och pedagogen besitter olika 

slags kunskap som kompletterar varandra i ett samarbete. 

 

En bidragande orsak till att det ser olika ut på skolbiblioteken i Sverige kan vara att det inte 

finns öronmärkta pengar till skolbiblioteken. Förr fanns det ett statligt bidrag till skolbiblioteken 

men det avskaffades med kommunaliseringen år 1994 (Limberg & Hampson Lundh 2013). 

Efter det fick kommunerna själva ta ansvar för skolbiblioteken. Vi anser att staten borde ha det 

övergripande ansvaret för skolbiblioteken och finansiera dessa. Vi ser att det finns behov av att 

huvudmän på skolorna får tydligare ramar att följa, så de inte kan fördela de ekonomiska 

resurserna efter eget “tycke och smak”. Då kan kanske alla elever komma ett steg närmre en 

likvärdig utbildning. 
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I vår undersökning framkommer det att skolbibliotekarierna ofta får kämpa mycket för att lyfta 

fram sin kompetens. Vi anser inte att detta ska behöva ingå i deras arbetsuppgifter. 

Skolbibliotekariens värdefulla kompetens borde vara ett vedertaget faktum på alla skolor. Flera 

av respondenterna beskriver att de önskar att styrningen kom mer uppifrån av huvudmännen, 

om hur ett samarbete ska vara utformat med skolbiblioteket.  Som det är idag ligger den 

styrningen mycket hos pedagogernas vilja/möjligheter att samarbeta med skolbiblioteket. Med 

Todd i tanke, skulle vi vilja lyfta styrningen ännu en nivå högre än vad respondenterna önskade. 

Det vill säga att experter inom området skolbibliotek och dess resurser, bör utforma tydligare 

riktlinjer för hur ett skolbibliotek ska se ut och vilka resurser som ska ingå. Vi tror att detta 

hade kunnat innebära stora positiva förändringar för skolor, elever och lärare då alla hade fått 

samma tillgänglighet till bemannat skolbibliotek.  

 

Forskarna betonar hur viktigt det är att skolbibliotekarien är med i pedagogernas planering och 

undervisning (Todd 2002; Limberg 2003). Det viktiga i samarbetet är inte bara planeringen och 

undervisningen utan även utvärderingen.  Respondent A vittnar om att hen ibland kan sakna att 

få veta vad resultatet blev av det planerade området, där hen var med som litteraturtipsare och 

bollplank. Att ge skolbibliotekarien respons på hur det gick kanske är något som tas för givet 

och som sker i de spontana möten som flera respondenter beskriver. I de spontana mötena när 

skolbibliotekarie och pedagog ses i korridoren på skolan, sker det ofta utväxling om det 

pedagogiska arbetet. En elev som återkommer till biblioteket för att låna nästa bok i serien eller 

en bok av samma författare är en sorts respons.  Om skolbibliotekarierna ska vara insatta i 

måluppfyllelsen, bör de få reda på hur det gick för eleverna i det arbete som planerades med 

skolbibliotekariens hjälp. En lärare ska alltid utvärdera efter avslutat undervisningsområde om 

eleverna har lärt det som var syftet, detta borde även vara en självklarhet i skolbibliotekariens 

arbete. Forskaren Todd poängterar att skolbibliotekarien ska dokumentera sitt arbete för att 

elevernas resultat ska kunna kopplas till skolbiblioteket (Todd 2002). 

 

I forskningsbakgrunden beskrivs olika satsningar på skolbibliotek i kommunerna Linköping 

och Växjö. Vi tror att det är viktigt att lyfta fungerande skolbibliotek i kommunen för att 

inspirera varandra och bidra med de olika kunskaper som finns. Vi såg likheter mellan dessa 

exempel och våra respondenters beskrivningar. Likheter har varit upprustning av lokaler och 

fackutbildade skolbibliotekarier. De ingår även i ett nätverk med andra skolbibliotekarier och 
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skolbibliotekscentralen i kommunen och detta tror vi är en stor fördel. Då får skolbibliotekarien, 

som ofta arbetar ensam på sin skola, någon annan att prata, utbyta kunskaper och idéer med. 

 

Något vi uppmärksammade under arbetet var att fokus låg på läsning på mellanstadiet. Detta 

arbetade både pedagoger och skolbibliotekarier med. Skolbibliotekariens arbete med 

informationssökning skedde främst på högstadiet enligt våra respondenter. Då var de ute i 

klassrummen och undervisade om källkritik och informationssökning och det var ofta på 

pedagogernas önskan. Vi funderar på varför skolbibliotekarien inte var involverad i arbetet med 

informationssökning på mellanstadiet. Vi tror att PISA-resultaten har påverkat var fokus ligger 

i undervisningen och just nu satsas det mycket på läsning i form av läslyft på skolorna.  

 

Våren 2016 tog regeringen beslut om att satsa 15 miljoner kronor på bemanning av 

skolbiblioteket (Regeringskansliet 2016). Kanske är detta ett tecken på att politiker äntligen 

börjar ta hänsyn till vad forskningen säger om skolbibliotekets resurser. Ingen av 

respondenterna berättade något om denna satsning. Det var heller inget vi lyfte då det inte ingick 

i våra intervjufrågor. Respondenterna informerade dock att de skolor i kommunen som har 

årskurs F-6 inte har tillgång till utbildad skolbibliotekarie. Kommunen har valt att bara bemanna 

skolbibliotek på skolor med högstadium. Detta tycker vi är märkligt då vi i vår utbildning har 

fått lära oss att barn i årskurs 4–6 befinner sig i en bokslukarålder och borde självklart ha 

tillgång till ett skolbibliotek med skolbibliotekarie. Här kan vi återigen anse, att om styrningen 

kommit uppifrån så hade alla eleverna i kommunen fått samma tillgång till 

bemannandeskolbibliotek, men det förutsätter att de som ansvarar för styrningen har kunskap 

om vikten av bemannade skolbibliotek. 

 

Ytterligare en positiv nyhet nådde oss under arbetets gång. I december 2016 kunde vi läsa 

utbildningsminister Gustav Fridolins uttalande efter det senaste resultatet av PISA-

undersökningen. Han pekar på vinsten av att ha bemannade skolbibliotek och att de nuvarande 

lagarna inte räcker till. Han önskar att kommunerna gemensamt kommer överens om att 

skolbibliotek ska vara bemannade (Westin 2016). Vi hoppas att de här diskussionerna kan 

fortsätta och att de påverkar skolbibliotekens roll i positiv riktning. Vi känner oss även positiva 
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inför vår egen framtid som grundskolelärare och hoppas att vi får möta skolbibliotekarier, med 

samma kunskap och entusiasm, som de respondenter vi fått äran att möta. 
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