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Kerstin Rydbeck 

Forskningscirkeln – en nygammal företeelse 
Något om rötterna, metoden och hur vi arbetade i vår 
skolbibliotekscirkel

Denna skrift utgör en redovisning av arbetet i en forskningscirkel om 
skolbibliotek som arbetat under 2008 och 2009. Cirkeln har haft sina 
möten vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet, och som cir-
kelledare har undertecknad, Kerstin Rydbeck fungerat. 

Forskningscirkeln är ingen ny företeelse i Sverige, men den har 
knappast använts i bibliotekssammanhang tidigare. Därför kan det vara 
på sin plats att lite närmare beskriva metoden och dess historiska 
rötter, innan det är dags att redogöra för hur vi arbetat just i vår cirkel. 

Vad är en forskningscirkel? 
Forskningscirkeln som begrepp går tillbaka till 1970-talet, men den 
har ytterst sina rötter i det studiearbete som växte fram inom folkrö-
relserna under 1900-talets första hälft. Den kan beskrivas som en 
studiecirkel där en eller flera forskare ingår och är tänkt att fungera 
som en mötesplats, ett forum, där det sker ett aktivt kunskapssökande 
och en kunskapsutveckling i demokratisk samverkan mellan alla 
deltagare. Den utgör en konkret metod, men bygger således också på 
en specifik pedagogisk grundsyn som har som mål att ge utrymme 
för demokratiska kunskapsprocesser. I forskningscirkelbegreppet 
ligger ideologiskt ett slags frigörande dimension; en ambition att 
cirkelverksamheten i något avseende ska bidra till att stärka delta-
garna både som grupp och individer och ge dem möjlighet att växa. 
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Forskningscirkeln är samtidigt en modell för samarbete mellan 
forskare och praktiker av något slag. De möts här för att med sina 
respektive kunskaper och kompetenser gemensamt ge sig i kast med 
en problemställning som av alla cirkeldeltagarna uppfattas som ange-
lägen. Syftet med cirkeln är inte nödvändigtvis att man ska lyckas 
lösa hela det problem man valt att studera utan att snarare så allsidigt 
som möjligt belysa det, vända och vrida på det och på så sätt ändå 
öka kunskaperna om det; att gemensamt arbeta för att förstå det bättre. 

Forskningscirklar uppstod först inom det fackliga området men 
har sedan spridit sig till andra områden, på senare år bl.a. till skol-
världen. De torde kunna betraktas som en svensk företeelse, även om 
metoden även prövats lite i andra länder. Många cirklar – inte minst 
under de tidiga åren – hade en historisk inriktning och hängde också 
samman med det intresse för historia ”underifrån” som växte fram under 
1960- och 1970-talet, efter influens från framförallt Storbritannien 
och Tyskland, och som tog sin utgångspunkt i uttrycket ”Gräv där du 
står”. Lund framstår som en viktig plats för forskningscirkelns fram-
växt och under åren har här bedrivits många cirklar, ofta med fokus 
på arbetarhistoria. Just den verksamheten har beskrivits i flera upp-
satser i ”Del II – Forskningscirklar” av antologin Muntlig historia 
(2006), bland andra av historikerna Marion Leffler och Lars Olsson. 

Som de allra främsta kännarna av forskningscirklar framstår dock 
pedagogerna Lars Holmstrand och Gunilla Härnsten, som under flera 
decennier både konkret arbetat med cirklar och forskat om verksam-
heten. Sina resultat och erfarenheter, som finns publicerade i en mängd 
olika artiklar, har de sammanfattat i antologin Förutsättningar för 
forskningscirklar i skolan: en kritisk granskning (2006). Har finns 
också hänvisningar till mycket av det som i övrigt skrivits på området. 

Holmstrand och Härnsten konstaterar att inriktningen på de forsk-
ningscirklar som funnits har varierat stort, alltifrån konkreta och 
avgränsade frågor – t.ex. rörande arbetsmiljön på en arbetsplats eller 
inom en yrkesgrupp – till frågor på en övergripande samhällsnivå. 
De urskiljer dock tre olika huvudtyper av cirklar: 

1. de som handlar om arbetsplatsen och yrkeskunnandet; 

2. de som är mera strategiska och övergripande; 

8



3. de som hamnar däremellan och t.ex. handlar om organisa-
tions- eller verksamhetsutveckling. 

Några givna regler för hur arbetet i en forskningscirkel ska fungera 
finns inte, utan det är varje cirkels ansvar att gemensamt komma 
överens om hur man ska lägga upp detta. Här ingår även att bestäm-
ma och avgränsa vad som ska studeras, dvs. beskriva och precisera 
problemet man ska arbeta med. Ofta fungerar forskaren som cirkel-
ledare i bemärkelsen att han eller hon ansvarar för att fördela ordet 
under diskussionerna, skriver mötesanteckningar och ser till så att 
cirkelns arbete drivs framåt. Men eftersom problemen man arbetar 
med kan vara komplexa behövs ibland kunskaper från flera områden. 
Det är därför vanligt att bjuda in ”gästforskare” till cirkeln, som kan 
bidra till att kritiskt granska såväl deltagarnas egna föreställningar 
som eventuella forskningsresultat som används i arbetet. I princip 
finns inga begränsningar här, mera än praktiska och ekonomiska, 
eftersom verksamheten är helt deltagarstyrd. 

Oftast innebär cirkelarbetet att deltagarna genomför konkreta 
mindre undersökningar, baserade på ett vetenskapligt förankrat ar-
betssätt. Naturligtvis kan hända att litteratur med relevans för det 
studerade problemet tas upp till diskussion i cirkeln, men detta är 
inget självändamål utan förekommer främst för att hjälpa deltagarna 
med deras egna undersökningar. Forskningscirkeln skiljer sig därmed 
från de så kallade tidskriftsklubbar som på senare år organiserats på 
olika håll inom biblioteksvärlden och där sammankomsterna syftar 
till att deltagarna studerar och diskuterar vetenskapliga artiklar för att 
orientera sig om aktuell forskning. Tidskriftsklubbens mål är att del-
tagarna ska tillägna sig befintlig kunskap. I forskningscirkeln handlar 
verksamheten istället om att själv pröva på hur man skapar ny kunskap.

Det brukar anses som en viktig poäng att forskningscirkelns arbe-
te dokumenteras och publiceras i någon form av rapport. Detta har 
betydelse inte bara för att själva resultaten av deltagarnas eget forsk-
ningsarbete därigenom blir synliga utan även för att synliggöra så 
kallad tyst kunskap i arbetslivet och för att lyfta fram modeller för 
samarbete mellan forskare och praktiker. Denna skrift utgör således 
en sådan rapport. 
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Så här arbetade vi 
Vår forskningscirkel om skolbibliotek kom till genom att Myndighe-
ten för skolutveckling – som en av de sista saker man gjorde innan 
verksamheten lades ned – startade ett projekt med syftet att nyttja 
forskning för skolutveckling som ett sätt att stärka mångfaldsarbetet i 
skolan. Projektet gav möjlighet att söka pengar till forskningscirkel-
verksamhet. Eftersom det handlade om skolan var målgruppen 
främst pedagoger och skolledare, men även bibliotekarier engagerade 
i skolbiblioteksarbete hade alltså möjlighet att bilda cirklar – vår blev 
dock den enda renodlade skolbibliotekscirkeln. Totalt startades inom 
projektet 15 forskningscirklar i Malmö och 9 i övriga landet och efter 
att Myndigheten lagts ned har ansvaret för slutförandet av projektet 
legat på Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö. 

I vår cirkel har vi totalt varit tio deltagare, en man och nio kvin-
nor, från olika kommuner i Mälardalsområdet. Samtliga är praktiker 
utom undertecknad cirkelledare, som är docent i biblioteks- & infor-
mationsvetenskap och verksam vid Institutionen för ABM. 

Vår cirkel hade sitt konstituerande möte i januari 2008. Redan när 
vi då presenterade oss för varandra insåg jag som cirkelledare att det 
var en ytterst erfaren och kompetent grupp praktiker som satt runt 
bordet. Alla har bibliotekarieutbildning – flera dessutom lärarutbild-
ning. Många har lång erfarenhet både från lärar- och skolbiblioteks-
arbete – någon även internationellt. Fem av deltagarna arbetar själva 
som skolbibliotekarier, medan fyra är bibliotekskonsulenter med 
speciellt ansvar för skolbiblioteksfrågor. 

Cirkeln har fram t.o.m. maj 2009 haft tolv sammankomster à tre 
timmar som alla ägt rum vid Institutionen för ABM. Här har vi träf-
fats, stött och blött vårt valda problem och diskuterat arbetet med de 
olika lokala projekt som deltagarna så småningom formulerade. Nå-
gon speciell mångfaldsprofil har vi dock inte haft på vårt arbete, även 
om mångfaldsfrågor ingått som en del i vissa av projekten. 

Ganska snabbt blev vi på det klara med att vad alla deltagare såg 
som ett angeläget problem att fokusera på i cirkeln var frågan om 
skolbiblioteksverksamhetens värde för elevernas läsutveckling och 
skolresultat. Att skolbibliotek är viktiga och gör skillnad var alla 
deltagare genom sitt mångåriga praktiska skolbiblioteksarbete över-
ens om – men hur ska man kunna påvisa detta för skolledning och 
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politiker? Kanske kan man därmed säga att vår cirkel placerade in 
sig i Holmstrands och Härnstens andra kategori, inriktad på mera 
strategiska och övergripande frågor. 

Genom vårt val av övergripande problem kom vi direkt in på den 
svåra frågan om huruvida det går att mäta effekter av skolbibliotek 
och hur man i så fall skulle kunna arbeta metodiskt med detta. Ross 
Todds och Carol Kuhlthaus undersökningar i Ohio, USA, om elevers 
egen syn på skolbibliotek, lyftes bland annat fram av deltagarna. Var 
det möjligt att inom cirkelns ram göra någon liknande undersökning, 
fast i mindre skala? Ett förslag var också att försöka bjuda in Ross 
Todd till cirkeln under något av hans Sverigebesök – något som dock 
tyvärr visade sig omöjligt av logistiska skäl. Vi tittade också lite på 
Sharon Markless och David Streatfields bok Evaluating the impact of 
your library (2006). 

Efter att vi under de första sammankomsterna diskuterat ganska 
fritt och med ganska stora visioner om vad som skulle kunna genom-
föras forskningsmässigt inom ramen för vårt cirkelarbete, växte så 
småningom en viss frustration fram och en insikt om att det nog var 
nödvändigt att försöka begränsa ambitionerna och hålla undersök-
ningarna på en ganska anspråkslös nivå, eftersom forskning – om 
inte annat – tar mycket tid. 

Deltagarna enades om att försöka skapa fem olika lokala projekt: 
ett i Rinkeby, ett i Västerås, ett i Stockholm, ett i Uppsala och ett i 
Eskilstuna, som utgick ifrån vars och ens lokala förutsättningar, be-
hov och intressen. Ett flertal cirkelträffar användes sedan till diskus-
sioner om hur de olika undersökningarna konkret kunde läggas upp. 
Vilka frågeställningar skulle användas? Hur kunde man metodiskt gå 
till väga för att finna svar på dessa? Ganska tidigt stod klart att alla 
deltagare ville genomföra kvantitativt inriktade studier som byggde 
på intervjuer eller enkäter, och våra träffar kom därför också mycket 
att handla om diskussioner kring utformning av enkätformulär, for-
muleringar av frågor och principer för insamling, sammanställning 
och bearbetning av detta material. 

En inbjuden gästforskare hade vi: Mary Ingemansson, lärarutbil-
dare från Högskolan i Kristianstad. Detta blev till en mycket upp-
skattad träff som fokuserade på boksamtal och värdet av skönlittera-
tur i undervisningen, för utveckling av lässtrategier och läsmognad 
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hos skolelever. Samtalet utgick bland annat från den licentiatavhand-
ling som Mary Ingemansson själv skrivit om detta, Skönlitterär läs-
ning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna (2007), och 
där hon i sin tur tagit stöd inte minst av Judith A Langers forskning 
om barns läsning och de olika faser i läsningen som Langer talar om 
i boken Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och 
litterär förståelse (sv. övers. 2005). 

Under de sista träffarna i cirkeln fokuserade arbetet på att försöka 
sätta samman det material som deltagarna nu samlat in, för den rap-
port som vi var överens om skulle komma. Hur skulle vi där presentera 
och diskutera undersökningarna och resultaten – och kanske även 
fundera lite över vad som kunnat göras annorlunda och hur man skulle 
kunna gå vidare? Redan under slutet av 2008 blev också beslutat att 
cirkeln skulle hålla en presentation av sitt arbete vid Svensk biblioteks-
förenings årliga konferens Biblioteksdagarna, i Uppsala i maj 2009. 

Möjligheter och svårigheter med forskningscirkelmetoden 
När vår skolbibliotekscirkel startade sitt arbete blev jag som cirkelle-
dare mycket imponerad över den enorma kunskap om skolbiblio-
teksverksamhet som uppenbarligen fanns samlad i vår cirkel! Våra 
samtal illustrerade snabbt hur insatta alla deltagarna var i vad som 
sker på detta område nationellt, regionalt och lokalt, och hur enormt 
mycket kunskap och erfarenhet om skolbibliotek de skaffat sig som 
praktiker. Samtidigt menade de själva att något som upplevs som 
mycket stimulerande och roligt med cirkelarbetet varit just att få 
komma samman och på distans från det vanliga vardagsarbetet, till-
sammans med andra kunniga, få möjlighet att diskutera och reflektera 
om detta med skolbibliotek ur ett lite mera övergripande perspektiv. 
En annan sak som de också lyft fram som väsentligt är att cirkeln 
haft sina träffar just på Uppsala universitet. Detta har bidragit till att 
arbetet känts extra viktigt och till att det fått legitimitet och status 
inför skolledare, chefer och kolleger: det har bidragit till att de kun-
nat växa i sina yrkesroller. Ett betyg så gott som något på att cirkel-
arbetet upplevts som givande är att samtliga deltagare varit med till 
slutet. Ingen har således lämnat cirkeln under arbetets gång. 
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Vissa problem har dock funnits. Våra tolv cirkelträffar har legat 
utspridda under nästan ett och ett halvt år. Även om alla deltagare 
nog varit överens om att detta varit en realistisk tidtabell med tanke 
på svårigheten att få till mötestider som fungerat för alla, har det 
ibland inneburit att kontinuiteten blivit lidande och tiden mellan träf-
farna varit alltför för lång. Att forskning tar tid har redan nämnts och 
framförallt för dem som arbetar som ensamma skolbibliotekarier ute 
på en skola har det nog, trots de glesa träffarna och trots stöd från 
skolledning, ändå varit svårt ibland att få loss tillräckligt med tid 
både för att kunna delta i cirkelns möten och för att hinna genomföra 
sitt forskningsarbete. 

Under en period, efter ett par träffar, kändes det också som om ar-
betet i cirkeln gick i stå; när vi insett att tiden gick och vi fortfarande 
inte kommit igång med undersökningarna utan mest upplevde förvir-
ring och frustration. Någon av deltagarna liknade senare – ganska 
träffande – cirkelarbetet vid de olika faser som Carol Kuhlthau ur-
skiljt i en informationssökningsprocess: här finns under en period 
också en fas som präglas av förvirring innan man greppat det hela 
och ser hur man kan komma vidare. I viss mån tror jag detta har att 
göra med cirkelns demokratiska arbetsformer. Det finns ingen regel-
rätt kursplan. Cirkelledarens uppgift är inte att peka med hela handen 
och tillhandahålla färdiga instruktioner och lösningar som alla måste 
följa. Arbetet utgår ifrån och drivs framåt av hela gruppens behov 
och intressen, vilket ibland kan skapa osäkerhet. Och demokrati tar – 
som bekant – alltid tid. Samtidigt är det ju också en del av själva 
forskningsprocessen att fundera över upplägg och hitta frågeställ-
ningar, metoder och avgränsningar som är rimliga och fungerar, vil-
ket även för en ensam forskare tar en hel del tid i anspråk. 

Under slutfasen av detta nationella forskningscirkelprojekt har 
Sven Persson, pedagog vid Malmö högskola och knuten till Resurs-
centrum för mångfaldens skola, på basis av erfarenheterna av projek-
tet utarbetat en kort metodhandledning, Forskningscirklar – en väg-
ledning (2009), som i förhoppningsvis ska kunna ge visst stöd för 
framtida cirklar. 

En svårighet i cirkelarbetet som också måste lyftas fram här är det 
faktum att man som forskare och praktiker närmar sig det problem-
område som ska behandlas utifrån helt olika perspektiv. För prakti-
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kerna innebär cirkelarbetet oftast att man bedriver forskning kring 
frågor som berör ens eget arbete och t.o.m. kanske den egna arbets-
platsen. Hur hanterar man det? Det är t.ex. ganska givet att alla del-
tagarna i vår skolbibliotekscirkel tycker att skolbibliotek är bra och 
viktigt. Annars skulle de ha valt ett annat yrke. Men en forskare måste 
också kunna hålla en viss distans till sitt forskningsobjekt och t.o.m. 
ifrågasätta sådant som man värderar högt eller tycker är självklart. 
Hur klarar man som praktiker det? Det är väsentligt att ta upp detta i 
cirkeln så man inte hamnar i diskussioner av typen ”Hur gör vi en 
undersökning som visar att skolbibliotek är jätteviktigt?” Här har 
cirkelledaren med sin forskarerfarenhet en central roll att fylla för att 
undersökningarna inte utformas så att de endast leder till ett bekräf-
tande av redan etablerade föreställningar och värderingar hos prakti-
kerna. Forskningscirkeln måste också betyda att deltagarna vågar 
utmana dessa värderingar. 

Sammanfattande reflexioner 
Jag engagerade mig som cirkelledare i detta skolbiblioteksprojekt 
bland annat för att det tycktes mig som ett intressant sätt att knyta 
samman de intressen jag har för både det mera traditionella folkbild-
ningsarbetet inom studieförbund och folkhögskolor och för biblio-
teksarbete. Inte minst var jag nyfiken på om forskningscirkeln skulle 
kunna fungera som en konkret metod för att stärka banden mellan 
den biblioteks- & informationsvetenskapliga forskningen och den 
praktiska biblioteksverksamheten – dvs. som ett sätt att konkret arbe-
ta för vad som brukar gå under benämningen evidensbaserad biblio-
teks- och informationsvetenskaplig praktik (EPLIP). 

Att vår skolbibliotekscirkel bidragit till att stärka deltagarnas kun-
skaper både om värdet av forskning och hur forskning bedrivs och 
bedöms råder inte tvekan om – även om det är viktigt att betona att 
de konkreta undersökningar som vi i vårt cirkelarbete kunnat genom-
föra varit ytterligt blygsamma. Men lika viktiga som själva resultaten 
– om inte viktigare – är de många diskussioner som dessa undersök-
ningar genererat under våra träffar om hur man konkret går till väga 
när man forskar: hur man formulerar forskningsfrågor och hur man 
hittar en lämplig metod för att besvara dessa frågor. Detta är kunska-
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per deltagarna kan tillämpa även i många andra sammanhang när det 
gäller att förstå, värdera, utveckla och argumentera för den skolbibli-
oteksverksamhet som man i vardagslag praktiskt arbetar med. 
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Montserrat Arias och Anne Ljungdahl 

”Man känner sig så speciell” 
– elevers åsikter om skolbibliotek vid en undersökning 
från tre skolor i Västerås 

Vi två som har genomfört undersökningen är Montserrat Arias och 
Anne Ljungdahl. Montserrat har ursprungligen spansk bakgrund, 
blev svensk bibliotekarie och fil.mag. hösten 2007 då hon också fick 
arbete på heltid i Västerås som projektledare. I mars 2009 tillträdde 
Montserrat en halvtidstjänst som utvecklingsledare för ”Fråga biblio-
teket på annat språk” vid Internationella biblioteket i Stockholm. På 
den andra halvan är hon kvar i Västerås. Anne har arbetat som bib-
liotekarie och konsulent på olika bibliotek sedan början av 1970-talet 
och arbetar idag på HR-enheten1 i Västerås stad som ansvarig för ett 
it-verktyg (Saba)2 i strategiskt kompetensförsörjning och intern ut-
bildningssamordning. Sedan 2007 har hon ett extra uppdrag att sam-
ordna och kompetensutveckla för skolbiblioteksutveckling, om 10 
timmar per vecka. 

Med vår undersökning har vi velat ta reda på elevers åsikter om 
skolbibliotek och om elever anser att deras skolbibliotek påverkar 
deras skolresultat. Vi är medvetna om att vår undersökning represen-
terar en liten grupp elever och att detta skulle kunna uppfattas som 
ett problem om studien fokuserat på själva skolbiblioteket som verk-
samhet. I vår undersökning sätter vi istället fokus specifikt på elevers 
uppfattning. Det är just elevers syn på skolbibliotek och deras berät-
telser som vi är intresserade av och hur de upplever att skolbibliotek 

1 I Västerås har f.d. personalavdelningen bytt namn till HR = Human Resources för 
att markera ett förändrat arbetssätt med bland annat en fokusering på olika former av 
strategisk kompetensutveckling. 
2 Jfr www.saba.com. 
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bidrar till deras lärande. Vår presentation består av en DVD-skiva 
och denna rapport. 

Eleverna som ingår i vår undersökning går på olika grundskolor 
där majoriteten av eleverna har en mångkulturell bakgrund. Dessa 
skolor ingår i ett utvecklingsprojekt (IDA) som har initierats av Myn-
digheten för skolutveckling och Västerås stads beställarnämnder: 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjenämn-
den samt Kultur- idrotts- och fritidsnämnden. Projektets mål är att höja 
elevernas studieresultat, höja attraktiviteten för de utvalda skolorna 
så att fler elever väljer dessa skolor, förstärka stödet till föräldrarna i 
deras roll som föräldrar och få fler personer med annan etnisk, språk-
lig och kulturell bakgrund att arbeta i Västerås förskolor och skolor. 

Definitioner av skolbibliotek 
De definitioner av skolbibliotek som vi själva har utgått ifrån i vår 
undersökning är följande: 

I Västerås är ett skolbibliotek en pedagogisk idé, ett arbetssätt, en te-
ori och även ett verktyg för att främja barns och elevers språkutveck-
ling och utveckla elevers förmåga till kritiskt tänkande, informa-
tionssökning och användning av olika medier. Välutrustade skolbib-
liotek med bibliotekarier är tillsammans med pedagogerna nödvän-
diga förutsättningar för att skapa rika och flerstämmiga lärmiljöer, ett 
viktigt uppdrag för skolan i ett demokratiskt samhälle.3

Begreppet skolbibliotek gestaltas på många sätt. Med skolbibliotek 
avser Skolverket en gemensam och ordnad resurs av medier och in-
formation som ställs till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp 
av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedago-
giska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbib-
liotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en 
del i en skolas läromedel och övriga utrustning, dels en funktion som 
bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.4

3 Västerås stads biblioteksplan 2007–2010. 
4 Skolverkets lägesbedömning 2006 s. 16. 
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Bakgrund och syfte 
Med tanke på den tid som vi haft för att utföra arbetet var det otänk-
bart att kunna intervjua samtliga elever på alla Västerås skolor. Vi 
har genomfört en liten undersökning med syfte att ta reda på hur 
Västerås, enligt eleverna, kan fortsätta att utveckla skolbiblioteken 
och om det finns förutsättningar att göra större undersökningar om 
skolbibliotek just utifrån elevernas uppfattningar. Vi hoppas med vår 
undersökning kunna starta en diskussion om vad skolbibliotek betyder 
specifikt för eleverna. 

Vi har också varit nyfikna på elevernas syn på de nya aktiviteter 
som har introducerats för eleverna i skolorna för att utveckla biblio-
teksverksamheten, exempel: 

• undervisning i bibliotekskunskap; 
• samtal och bokprat om nya böcker; 
• i många skolor har eleverna fått läsa böcker som ingår i täv-

lingen ”Bokjuryn” samt röstat på sina favoriter; 
• ”Freelib” - en datoriserad skolbibliotekskatalog;  
• många elever från olika årskurser har fått ta del av undervis-

ning i informationssökning och lässtimulerande verksamhet; 
• författarbesök har genomförts i flera skolor både på svenska 

och på andra språk; 
• elever har läst för varandra på sina modersmål; 
• ”Läskampen”, en lästävling mellan skolorna i Västerås där 

70 klasser deltog 2008, och där 2009 tre av fyra gruppsegra-
re kom från de skolor som ingick i undersökningen; 

• information om ”Fråga biblioteket för barn” och ”Fråga på 
annat språk”; 

• firandet av Världsboksdagen på olika sätt i flera skolor; 
• vissa skolor har satt samman grupper med elever som funge-

rat som biblioteksråd. Dessa elever har fått vara med och 
lämna inköpsförslag efter att ha sett BTJ-utställningarna med 
nya böcker ”Godbitar”; 

• några elever har deltagit i utdelning av ”Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens minne” i Stockholm. 
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Teori och metod 
Inspiration till vår undersökning har vi fått från flera håll. En viktig 
källa är professor Ross Todd, verksam som chef för Center for Inter-
national Scholarship in School Libraries (CISSL) vid Rutgers Uni-
versity, New Jersey, USA. Han uppmuntrade Anne att ta reda på just 
elevers åsikter om hur skolbibliotek bidrar till deras resultat när han, 
på inbjudan av Västerås stad, besökte Sverige i maj 2007. Han höll 
föreläsningen ”From learning to read to reading to learn – School 
libraries, literacy and guided inquiry” och berättade om den under-
sökning som han och professor Carol Kuhlthau genomförde i Ohio 
och Delaware 2002–2004. Samma tydliga uppmaning fick Anne av 
Carol Kuhlthau när hon besökte CISSL vid Ruthgers University i 
februari samma år. 

Före vår undersökning hade vi läst en kunskapsöversikt: Skolbib-
liotekets pedagogiska roll av Louise Limberg (Skolverket 2002). 

Mary Ingemansson, lärare, skolbibliotekarie, adjunkt i svenska vid 
Högskolan Kristianstad och doktorand i litteraturvetenskap, besökte 
vår forskningscirkel i augusti 2008 och berättade hur viktigt samtal 
om böcker och eget skrivande är för skönlitterär läsning. 

En annan inspirationskälla för speciellt Anne har varit de teorier som 
HR-enheten i Västerås använder även för skolbiblioteksutveckling. 
Skolbiblioteken ska prioriteras om de skapar mervärde och bidrar till 
skolans uppdrag och elevernas mål. Teorierna beskrivs i boken Vär-
deskapande HR (2007) av Dave Ulrich och Wayne Brockbank, Society 
of Human Resource Management, University of Michigan, USA. 

I forskningscirkeln har vi diskuterat hur vi skulle kunna mäta ef-
fekter av skolbibliotekets verksamhet när det gäller elevers kun-
skapsutveckling, hur det i så fall skulle gå till konkret och om vi 
exempelvis kunde översätta Ohio-undersökningen till svenska. Vi 
insåg att ensamma hade vi varken resurserna eller tiden att göra 
översättningen och samtidigt klara av att göra en egen undersökning. 
Vi funderade om vi istället skulle fokusera på att utvärdera ”Läs-
kampen” – en tävling vi tagit initiativ eller de läsfrämjandeplaner 
som skolbibliotekarierna i Västerås tagit fram. 

Efter en tid av frustration avgränsade vi frågeställningen och val-
de som metod att göra en öppen undersökning som syftar till att ta 
reda på elevernas åsikter om skolbibliotek. Vi bestämde att Montser-
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rat, som arbetade heltid skulle ensam genomföra gruppintervjuer. En 
mediapedagog lovade hjälpa till med att filma och redigera intervjuerna. 
Anne deltog alltså inte i själva intervjuarbetet utan har medverkat i 
uppläggningen av undersökningen, i analysen av resultaten, i diskus-
sionerna med forskarcirkeln och vid sammanställningen av rapporten. 

Orsaken till att valet av metod blev gruppintervju var att vi ville få 
med flera olika elevröster samtidigt. Att vi dessutom valde att filma 
intervjuerna berodde på att vi trodde att det skulle vara lättare att 
reflektera tillsammans efteråt om intervjuerna fanns på film samtidigt 
som filmen bättre kan lyfta fram elevers egna åsikter, vilken var vårt 
mål. Elevernas röster, tonläge, känslor och kroppsspråk kan visas 
enklast och tydligast genom en kombination av rörliga bilder och 
ljud. Vi ansåg också att vi genom att både läsa, titta och lyssna på 
vad eleverna hade att säga om skolbiblioteken fick den bästa presen-
tationen av resultatet eftersom elevernas egna berättelser är ovärder-
liga. Dessutom bedömde vi att det skulle vara lättare att sprida resul-
tatet i filmform, än om de enbart presenterades i en skriftlig rapport. 

Steg 1 i vår planering var att få med rätt elever som ville delta i 
intervjuerna samt att skaffa tillstånd hos elevernas målsmän efter de 
riktlinjer som vår förvaltning använder för publicering av foton och 
filmer som föreställer personer. Vår standardblankett användes: 
”Samtycke till publicering av foton och filmer”. Nästa steg vara boka in 
tid med grupperna för intervju, skriva ut samtalen som spelades in och 
redigera filmerna. Sista steget var att se filmen tillsammans, diskute-
ra och reflektera och visa vårt resultat i form av en dokumentärfilm. 

Frågor och kriterier 
Vi planerade att intervjua elever från alla de sex skolor som igår i det 
s.k. IDA-projektet i Västerås. Frågorna som ställdes i gruppintervju-
erna var i huvuddrag nedanstående, men de har naturligtvist anpas-
sats till elevernas ålder: 

• En dag när du kommer till din skola berättar din lärare att 
skolbiblioteket har brunnit ner. Vad skulle du sakna då? 

• På vilket sätt har skolbibliotek hjälpt dig i dina studier? 
• Finns det någonting som du skulle vilja ändra? 
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• Finns det någonting som du inte tycker om? 

Skolornas skolbibliotekarie eller lärare hade fria händer att välja ut 
elever. De kriterier som Montserrat gav till personalen vid skolorna 
var att välja ut elever som: 

• har olika attityder till skolbiblioteket och läsning;  
• vill delta i en film; 
• har målsmans tillstånd (blanketten lämnades ut av skolans 

personal).

På detta sätt ville vi försöka undvika att fånga åsikter som bara är posi-
tiva. Om skolbiblioteken ska ändras, utvecklas och kvaliteten förbättras 
ville vi ta reda på vad som inte fungerar och vad som kan utvecklas. 

Arbetsprocessen 
Montserrat genomförde intervjuerna mellan den 16 oktober och den 
9 december 2008. Endast fyra intervjugrupper deltog, med elever 
från tre av de sex skolorna. Att det blev färre intervjuer än planerat 
berodde på att lärarna inte hörde av sig i tid med lämpliga elever. 
Svårigheter att få målsmans tillstånd kan vara en orsak här. Media-
pedagogen meddelande sent att han inte hade tid att filma utan Mont-
serrat skötte själv både filmning och intervjuer. Anne har enligt plan 
funnits med som Montserrats ”bollplank” under intervjuprocessen. 

I början hade vi som mål att Montserrat skulle intervjua en elev-
grupp från varje årskurs. Vi drog sedan ner det till minst en elev-
grupp från varje skola. I praktiken fick vi dra ner antalet ytterligare 
eftersom det bara var elevgrupper från tre skolor som hörde av sig i 
tid. Genomförandet av intervjuerna tog avsevärt mera tid än vi från 
början räknat med. En faktor som påverkade var svårigheten att få 
disponera lektionstid till intervjuerna. Montserrat fick dock god hjälp 
och stöd från alla skolor. 

Vi hade planerat i förväg att Montserrat skulle börja med en pilot-
grupp med sex elever. Vi ville med detta ta reda på om detta var en 
lagom gruppstorlek. Det visade sig fungera bra och intervjun togs 
med i undersökningen, eftersom vi bara hade tre andra grupper. Det 

22



betydde också att två grupper kom från samma skola. På grund av 
andra faktorer som tid, sjukdomar eller brist på elever som kunde och 
hade tillstånd att intervjuas, blev det till slut fyra grupper men med 
olika antal elever. Intervjuerna genomfördes trots att skolans perso-
nal inte fått de skriftliga tillstånden från alla elevernas målsmän. 
Montserrat räknade med att få tillstånden i efterhand eftersom alla 
elever var positiva till att medverka och medvetna om att målsmäns 
tillstånd behövs för deras medverkan. De fyra intervjugrupperna såg 
ut på följande sätt: 

1. 2008-10-16: årskurs 8, 6 elever, alla flickor, från skolan 
”Alfa” med filialbibliotek i skolan (pilotomgång). 

2. 2008-10-21: årskurs 2-3-4-5, 9 elever från olika årskurser 
varav var 6 pojkar och 3 flickor från skolan ”Beta” med eget 
skolbibliotek. 

3. 2008-11-11: årskurs 9, 12 elever varav 6 pojkar och 6 flickor 
från skolan ”Gamma” med eget skolbibliotek. 

4. 2008-12-09: årskurs 7, 5 elever varav 3 pojkar och 2 flickor 
från skolan ”Alfa” med filialbibliotek i skolan. 

Efter att filmningarna genomförts gick Montserrat igenom hela mate-
rialet, gjorde utskrifterna av intervjuer, kategoriserade svaren och 
valde ut filmcitat, vilket var tidsödande. För klippning, för att sätta 
musik och text till filmen hade vi möjlighet att arvodera en person 
för att hjälpa oss. Vi har valt att låta skolorna vara anonyma i vår un-
dersökning eftersom det är elevers uppfattningar vi är intresserade av. 

Resultat

Intervju 1 
Den första intervjun gjordes med en grupp på sex flickor i årskurs 8 
på skola ”Alfa”. I intervjun talar flickorna om stadsbibliotekets fili-
albibliotek som ligger i skolan men som inte är integrerat med skolan 
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– ett eget regelrätt skolbibliotek saknas men skolan har egna s.k. 
bokskåp med böcker. Eleverna nämner tillgång till och användning 
av både facklitteratur och skönlitteratur på skolan som något positivt 
och skolans litteraturpedagog omnämns som skolbibliotekets själ. 
Eleverna älskar bokprat, boksamtal och kontakter med litteraturpe-
dagogen som är ett stöd för att hon: 

• väljer böcker inför inköp för skolan; 
• hjälper elever med tips om böcker; 
• hjälper elever att hitta i biblioteket. 

Eleverna blev ledsna vid frågan om vad de skulle göra om deras bib-
liotek försvann en dag. De menade att de skulle sakna att kunna sitta 
och jobba i biblioteket. De vill ha en lokal där de kan sitta, läsa och 
göra sina läxor. Men här är det viktigt att lyfta fram att det inte bara 
var tillgången till själva bibliotekslokalen de tänkte på, utan allt som 
hörde ihop med verksamheten – dvs. alla böcker, litteraturpedago-
gen, bibliotekarierna, tillgång till information och framfört allt läs-
ningen. Tanken på att böcker inte skulle finnas ”nära” gjorde dem 
besvikna.

Eleverna ansåg att tillgång till bibliotek gör att de får bättre betyg. 
Utan bibliotek är det svårt hitta information till skolarbetet. De me-
nade att det tar för mycket tid att åka ner till stadsbiblioteket. Några 
var beredda att åka buss för att kunna sitta och jobba på huvudbiblio-
teket i Västerås. Men de vill absolut inte vara utan bibliotek på sko-
lan. De menade också att genom att läsa mycket har de lärt sig 
mycket om ”livet”, om andra kulturer och länder samt att de märker 
att man blir ”smart” av att läsa. 

Bokbeståndet på filialbiblioteket beskrev de som gammalt. ”Det 
finns många böcker som skulle gallras”. Här syftade de främst på 
skönlitteratur. När det gäller facklitteratur ville de ha fler böcker. 
”Det finns inte så mycket att välja”, var omdömet. 

De intervjuade tonårsflickorna i denna första grupp efterlyste slut-
ligen fler böcker i biblioteket om killar och böcker för killar. De 
menade att de vill ha böcker som berättar om vilka känslor killar har. 
De tyckte att det bara finns böcker om fotboll eller annan sport samt 
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böcker som berättar om killar som har stora problem. De vill att kil-
lar och tjejer ska kunna läsa böcker som handlar om ”vanliga” killar. 

Montserrat avslutade intervjun med att föreslå att de kanske själva 
skulle kunna skriva en sådan bok tillsammans. De nappade på idén 
och bestämde att de kommer att göra det! 

Intervju 2 
Den andra intervjun genomfördes med totalt nio elever varav sex är 
pojkar och tre är flickor från årskurs 2 t.o.m. 5 i skolan ”Beta” som 
har ett renodlat skolbibliotek utan ett filialbibliotek i närheten. 

Eleverna tog upp användning och tillgång till facklitteratur och 
skönlitteratur. Lärarbibliotekarien ger tips om litteratur till eleverna 
när de behöver det. De menade att de är vana att söka själva efter den 
litteratur de vill ha. ”Det finns mycket att välja på”. Eleverna kom-
menterade dock ingenting om bokprat eller boksamtal utan nämnde 
bara ”tips”. Det viktigaste för dem är att ha tillgång till böcker. De 
älskar sina böcker och vill ha dem i skolan. 

Vid frågan om vad de skulle göra om deras bibliotek försvann en 
dag sa de ”jättetråkigt att vara i skolan utan biblioteket”. ”Böcker 
måste finnas för alla barn i Sverige”. I denna intervju är det viktigt 
att lyfta fram att de tankar som kom fram hos eleverna handlade 
främst om ”lokalen” och alla saker som de får lära sig från sina böcker. 
De vill inte tappa kontakten med den ”verklighet” som finns i böck-
erna. De vill ha en skola med skolbibliotek och alla dessa böcker. 

De tyckte att de har ett lugnt och fint bibliotek. De vill ha det så, 
dvs. en lokal i vilken de kan sitta och läsa i lugn och ro. Bokbestån-
det ansåg de är bra men de vill ha flera böcker. De tyckte att det finns 
en del skönlitteratur som är gammal och att man skulle kunna gallra 
dessa böcker utan problem. De vill ha mer fantasiböcker. När det 
gäller facklitteraturen var de nöjda med alla böcker. ”Det finns 
mycket att välja och det är lätt att hitta”. De lyfte också fram lärar-
bibliotekarien som har organiserat skolbiblioteket. 

Eleverna i gruppen tyckte att skolbibliotek bidrar till bättre skolre-
sultat. De får mycket information där för sitt skolarbete. ”Lätt och 
billigt att låna böcker, vi behöver inte köpa böcker och vi kan läsa 
alla!” De påpekade också att de lär sig mycket om ”livet” genom att 
läsa, om andra kulturer och länder samt att de märker att man blir 
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”smart” av att läsa. De vill att alla barn i Sverige ska ha skolbibliotek 
precis som de har. 

Intervju 3 
Den tredje intervjun genomfördes med en grupp på tolv varav sex 
pojkar och sex flickor ur årskurs nio på skolan ”Gamma” som har ett 
skolbibliotek utan ett filialbibliotek i närheten men några hundra 
meter till skolan ”Beta” (intervju 2). Här kopplade eleverna skolbib-
liotek med lokalen, användningen och tillgången till facklitteratur 
och skönlitteratur. 

Det framkom i denna intervju att bibliotekarien är en uppskattad 
person som har stort inflytande på eleverna. Hon ger tips på böcker 
till dem när de behöver det i skolan. Eleverna kan också få hjälp att 
söka själva. Många uttryckte att den hjälp som de får från biblioteka-
rien har varit unik och de gillar att få den hjälpen. ”Hon hittar böcker 
för alla och letar efter böcker som passar till varje elev.” Dessa elever 
tycker också om bokprat och boksamtal. Det viktigaste för dem är deras 
bibliotekarie, den kontakt som hon erbjuder och tillgången på böcker. 

På frågan om vad de skulle göra om deras bibliotek försvann en 
dag svarade de ”jättetråkigt att vara i skolan utan bibliotek”. ”Böcker 
måste finnas i skolan. Då är det mycket lättare att läsa”. Andra nämnde 
att utan deras bibliotekarie skulle de aldrig ha börjat läsa som de gör 
idag, ”att ett bibliotek kan inte fungera utan en bibliotekarie”, ”man 
känner sig så speciell”. 

I denna intervju vill vi framförallt lyfta fram att de tankar som 
främst kom fram hos eleverna var ”bibliotekarie”, ”lokalen” samt 
möjligheten att lära sig från sina böcker. De vill ha en skola med 
skolbibliotek och alla böcker. 

De tyckte att biblioteket fungerar bra som det är idag, trots att här 
bara finns några få sittplatser. De skulle vilja ha en lokal där de bättre 
än nu kan sitta och läsa i lugn och ro. Alla var i princip nöjda med 
innehållet i bokbeståndet men ville gärna ha flera böcker. När det 
gäller facklitteratur tyckte de att beståndet var bra. De ansåg slutligen 
att skolbiblioteket hjälper dem att få bra betyg och hävdade också att 
genom att läsa lär de sig mycket om allt. 
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Intervju 4 
Den fjärde och sista intervjun genomfördes med en grupp om fem, 
varav tre pojkar och två flickor i årskurs 7 i skolan ”Alfa”, dvs. i 
samma skola som den första intervjun. När eleverna här talade om 
sitt bibliotek avsåg de filialbiblioteket som ligger i skolan. 

Eleverna i denna intervjugrupp reflekterade inte om bokprat och 
de boksamtal som litteraturpedagogen erbjuder och som den andra 
intervjugruppen från skolan lyfte fram. 

De blev heller inte speciellt berörda av frågan om hur de skulle 
reagera om deras bibliotek försvann en dag. Likväl kunde de inte 
tänka sig en skola utan skolbibliotek. Här är det viktigt igen att lyfta 
fram att de tankar som kom fram inte bara var förknippade med ”lo-
kalen” utan att de nämnde vissa funktioner direkt knutna till verk-
samheten, dvs. böcker och tillgång till information. Detta är intres-
sant eftersom eleverna i den här intervjugruppen inte är lika biblio-
teksaktiva som eleverna i den andra intervjugruppen från samma 
skola, flickorna i årskurs 8. 

Alla pojkarna i intervjugruppen tyckte att det är tråkigt att det inte 
finns många datorer i skolan. De skulle vilja ha tillgång till fler dato-
rer för att kunna använda dem för informationsökningen. 

Bokbeståndet i filialen var inte så populärt. Det beskrevs som 
gammalt och eleverna efterlyste också fler böcker. Även i denna 
grupp var åsikten att skolbibliotek bidrar till bra betyg. Eleverna 
menade att utan bibliotek är det svårt att hitta information för skolar-
betet och det skulle ta mycket längre tid för dem. 

Reflektioner om intervjudiskussionerna 
I samtliga fyra intervjugrupper framgick att skolbiblioteket är väl 
förankrat i medvetandet hos eleverna. Alla visste att skolbiblioteket 
fanns och alla använde biblioteket i större eller mindre omfattning. 

Intervjuerna illustrerade också att många elever i hemmet saknar 
tillgång de möjligheter som ett bibliotek erbjuder. Här framkom att 
några av de elever som var med hade få böcker hemma och att de 
hade lärt sig att ”umgås” med böcker just i skolan. För dessa elever 
blir ett bemannat skolbibliotek naturligtvis oerhört viktigt. Alla elever 
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i Västerås har inte tillgång till ett sådant skolbibliotek utan är i vissa 
fall hänvisade till stadsbiblioteket. 

En annan aspekt som vi vill lyfta fram är den röda tråden i bar-
nens utveckling. Några av de intervjuade eleverna går i skolor från 
samma område. Detta innebär att eleverna som är vana vid att an-
vända skolbiblioteket från skola ”Beta”, som är en F–5-skola, känner 
sig hemma när de börjar i skola ”Gamma” i årskurs 6, där de också 
har tillgång till skolbibliotek. Intervjuer med skolbibliotekarierna 
ingick inte i undersökningen men vi träffar dem regelbundet. Skol-
bibliotekarien som arbetar i skolan ”Gamma” kommenterar ofta vid 
våra möten att hon märker på en gång vilka elever som kommer från 
skola ”Beta”. Dessa elever är bekanta med biblioteket, de går in i och 
hittar själva i lokalen utan problem eftersom de har lärt sig tidigt hur 
de hittar och beter sig i ett bibliotek. Eleverna på skola ”Gamma” 
kommer från olika skolor och alla dessa skolor har inte ett skolbib-
liotek. De elever som inte är biblioteksvana behöver få en mer omfat-
tande introduktion för att kunna använda sig av skolbiblioteket. 

De elever i intervjugrupperna som nyligen kommit i kontakt med 
skolbibliotek verkade inte lika intresserade av läsning som de som 
var vana vid bibliotek. Eleverna visste att böcker fanns i biblioteket 
men hade inte hunnit komma igång med egen läsning. De äldre ele-
verna var också mer intresserade än de yngre. Det skulle vara intres-
sant om just denna yngre ovana grupp av elever kunde intervjuas om 
ett år för att se vilket effekt tillgång till skolbiblioteket har gett. 

Ytterligare en sak som bör lyftas fram är att många elever i inter-
vjugrupperna menade att de lärt sig att njuta av läsning och att upp-
skatta böcker tack skolbiblioteket och dess personal. Alla elever hade 
inte varit intresserade av att läsa tidigare, och de konstaterade att det 
var en stor skillnad för dem nu när de hade hittat till skolbiblioteket 
och fått tillgång till vad som erbjuds där. 

Elevernas lovordande av skolbiblioteken stöder resultaten i Ohio-
undersökningen, så som de redovisats i ”13,000 Kids Can’t Be 
Wrong”. Naturligtvis är vi medvetna om att det inte går att dra stora 
slutsatser av vår undersökning. Den inbegriper bara ett mindre antal 
elever från ett fåtal skolor i Västerås. Ändå anser vi att den här typen 
av undersökningar ska göras i Sverige, eftersom den har gett oss 
information om hur eleverna här uppfattar skolbiblioteket. Efter att vi 
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studerat vår film ett flertal gånger och analyserat de nedtecknade 
intervjuerna tycker vi oss kunna konstatera att här tydligt framgår: 

• Att eleverna själva framhåller att skolbiblioteket är viktigt 
för dem och deras skolresultat; 

• Att skolbibliotekarien spelar en viktig roll; 
• Att många elever saknar böcker och bibliotek i hemmet. De 

poängterade vikten av att lätt kunna få tag i aktuella böcker i 
skolbiblioteket för deras lärande; 

• Att många elever, speciellt pojkarna, saknar dator i hemmet 
och vill kunna har tillgång till fler datorer i skolbiblioteket;  

• Att eleverna värderade skolbiblioteket som en tyst lokal att 
studera i. 

I intervjuerna med elevgrupperna saknade vi åsikter om de särskilda 
nya skolbiblioteksaktiviteter som vi genomfört. För att ta reda på om 
elevernas åsikter om dessa hade vi behövt ställa direkta frågor till 
dem om vad de anser just om dessa aktiviteter. Nu vet vi inte orsaken 
varför de inte togs upp. Kopplar eleverna dessa aktiviteter till skolbib-
lioteket? Det kan också vara så att de inte kände till aktiviteterna alls. 

Slutreflexioner
Vi blev inspirerade till vår undersökning av de teorier vi studerat om 
studier kring elevernas åsikter om skolbibliotek. Vi diskuterade mät-
metoder i forskningscirkeln innan vi gjorde vårt metodval. Vår öns-
kan var från början att försöka mäta på vilket sätt den kompetensut-
veckling för skolbibliotek som genomförts i Västerås gett resultat 
bland eleverna. Den metod med öppna frågor som vi valde ledde till 
en avgränsning så att utvecklingsarbetet som genomförts vid alla 
skolbiblioteken inte kom med. Detta är vi medvetna om och ledsna 
för. Vi hoppas att filmen och denna rapport ändå kan inspirerar till 
tillfällen med diskussioner och så att även allt övrigt utvecklingsar-
bete vid skolbiblioteken kommer att lyftas fram. 

Att använda film som metod var både enklare och svårare än vi 
hade förväntat oss. Eftersom vi inte är vana vid att filma blev vi först 
bekymrade över att Montserrat själv måste både filma och intervjua 
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samtidigt. Det gick dock bra och verkade inte bekymra eleverna, utan 
vi är istället imponerade av hur mycket de kunde formulera och be-
rätta om skolbibliotek med egna ord i grupp. Eleverna var positivt 
inställda till att bli filmade och verkade inte störas speciellt av detta i 
sina diskussioner. När vi nu i efterhand ser om filmen märker vi ännu 
mer och bättre hur mycket tankar och kunskap eleverna har om skol-
bibliotek. Vi kan rekommendera att använda film oftare för att bättre 
kunna lyssna och iaktta elevers åsikter och värderingar. Västerås 
stads skolbibliotekssatsning har nu köpt in en egen filmkamera istäl-
let för att som hittills hyra en, för att använda metoden igen. 

Vi har lärt oss att tänka på att göra ett röstprov för att kontrollera 
ljudnivån. Det är ibland är svårt att höra vad eleverna säger. Efter-
som vi vill visa filmen i en större lokal beslöt vi att lägga på en text-
remsa på filmen i efterhand. 

Nu skulle vi förstås vilja kopiera vår film och egentligen även 
lägga ut den på webben. Visning kräver tillstånd från de intervjuade 
elevernas målsmän, som vi ännu inte fått. Vi har diskuterat vårt pro-
blem med informationsansvariga vid vår förvaltning och om behovet 
av riktlinjer och en blankett till målsmän, som endast avser att visa 
filmen i slutna sällskap i studie- och utvärderingssyfte – dvs. inte för 
publicera bilderna på Internet eller kopiera dem. De förstod våra 
synpunkter och säjer sig veta från tidigare att det kan finnas ett sådant 
behov, de också tror att film kommer bli en vanligare metod i studie-
syfte. Vi fick rådet att trots allt visa filmen men restriktivt, och endast i 
slutna sällskap, exempelvis för kollegor, chefer och politiker. Vi 
kommer inte att dela ut kopior. Hur som helst rekommenderar vi att 
vara noga med att få målmännens tillstånd innan intervjuerna sätter 
igång. Det är mycket tidsödande att fundera på hur man ska göra 
annars och ordna med tillstånd om intervjupersonerna är många. 

Vi tror att filmen med fördel skulle kunna visas för andra elever, 
lärare och skolbibliotekarier i syfte att inspirera och väcka diskussion. 
Kanske kan den även locka studenter i biblioteks- & informationsve-
tenskap att i uppsatser, projektarbeten eller grupparbeten göra nya 
filmer om vad ett skolbibliotek är och hur ett skolbibliotek kan bidra 
till elevers skolresultat. Vi tror också att elevers egna filmer, även de 
som är gjorda via mobiltelefon och som de själva lägger på ”You 
Tube”, skulle ge ännu intressantare synpunkter än vår film. Det vore 

30



spännande om någon kunde ta på sig att ge elever denna uppgift och 
sedan sammanställa detta material och visa för politiker, ekonomer, 
föräldrar och chefer. 

Vi tror även att metoden kan användas för att ta reda på åsikter 
hos lärare, specialpedagoger, olika typer av ledare, fackliga företrä-
dare, ekonomer och politiker om skolbiblioteket – även om vuxna 
kanske inte alltid är beredda att agera och uttrycka sig lika spontant 
och ärligt på film som vi tycker att våra intervjuade elever gjort. 

Vi tror också att det är en fördel att vi varit två som delat på arbe-
tet med undersökningen. Våra diskussioner har varit lärande och 
berikande tack vare att vi har haft förståelse för att vad den andra 
tyckt om hur undersökningen ska genomföras och vad som ska lyftas 
fram i rapporten. Vi har också diskuterat de olika reaktioner vi möter 
när vi nu börjat visa filmen för kollegor och chefer. En kommentar vi 
fått är att filmen förmedlar en känsla bättre än skrivna rapporter. 

Vi är medvetna om att eleverna faktiskt mest beskriver traditionell 
skolbiblioteksverksamhet. Det har inspirerat oss fortsätta att ta reda 
på elevernas synpunkter och att också fortsätta att flytta över teorier-
na i boken Värdeskapande HR till att gälla skolbibliotek exempel. 
Vad anser eleverna om: 

• ”Portalhandbok” i form en gemensamt digital skolbiblio-
tekswebb som innehåller  

• ett antal databaser, som är särskilt viktiga för elever (gärna 
nationellt finansierade) exempel Nationalencyklopedin, Ar-
tikelsök, Mediaarkivet, Presstext, Landguiden och Alex; 

• ”Spindeln”, Skolverkets skolsöktjänst; 
• ”Freelib” och andra lokala digitala lärresurser sökning i det 

egna skolbiblioteksdatasystemet; 
• ”FLOD”, ett digitalt mediabibliotek med bland annat UR:s 

Mediabibliotek. 
• ”Helpdesk” i form av tjänsten ”Fråga skolbiblioteket” där 

fackutbildade skolbibliotekarier som har kunskap och upp-
drag från skolan kan erbjuda elever och studerande stöd via 
SMS och videotelefoni. Idag finns e-tjänsterna ”Fråga biblio-
teket” – ”Fråga barnens bibliotek” och ”Fråga biblioteket” på 
annat språk via e-post och chatt. Enligt Montserrat kommer 

31



många frågor till ”Fråga biblioteket” alla redan nu från ele-
ver och studerande om deras skolarbete. 

• ”Skolbiblioteksspecialister” som anlitas till att organisera 
och uppdatera portalhandboken, helpdesk, kompetensutveck-
ling och framför allt rådfrågning inom olika specialområde. 

Vår undersökning visar att fyra elevgruppers åsikter är att deras skol-
bibliotek skapar ett mervärde och bidra till skolans och elevernas 
mål. Vi rekommenderar därför ett större forskningsprojekt om skol-
bibliotek i Sverige genomförs, gärna utifrån Ohio-undersökningen 
och med professor Ross Todd som internationell handledare.  

Vår undersökning styrker också Mary Ingemansson forskning där 
hon lyfter fram vikten av samtal om böcker. En av eleverna i filmen 
kommenterar med lysande kraft, självförtroende och glimten i ögat 
sina samtal med skolbibliotekarien ”att ett bibliotek kan inte fungera 
utan en bibliotekarie”. 

–   Man känner sig så speciell! 

Tack! 
Vi vill tacka alla som vet att de bidraget att gjort denna undersökning 
möjlig, speciellt elever och personal vid de undersökande skolorna, 
ledningen av IDA-projektet och deltagarna och cirkelledaren i forsk-
ningscirkeln. 

Källor och litteratur 
Videoinspelningar från fyra gruppintervjuer med elever vid tre grundskolor i 

Västerås, i artikelförfattarnas ägo. 

13,000 Kids Can’t Be Wrong – Student Learning through Ohio School Libraries: 
The Ohio Research Study, http://cissl.scils.rutgers.edu/research/ohio.html 

IDA Skolbiblioteksforum, http://vasteras.se/skolbibliotek. 
Ingemansson, Mary, Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i 

mellanåldern, (Växjö 2007). 
Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt

(Skolverket 2002). 
Skolverkets lägesbedömning 2006. Best nr: 06:969 (Skolverket 2006). 

32



Todd, Ross, Dokumentation från föreläsningen ”From learning to read to 
reading to learn – School libraries, literacy and guided inquiry” i maj 
2008, http://www.skolbibliotek.se/pdf/todd_sweden.ppt 
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Maria Fredriksson och Lousia Hatamian 

”Självklart ska en skola ha ett bibliotek!” 
Uppfyller skolbiblioteksavtalet rektorernas förväntningar 
på skolbibliotek i Uppsalas grundskolor? 

Från Uppsala har vi varit två personer som deltagit i forskningscir-
keln: Maria Fredriksson som är barnbibliotekarie vid Uppsala stads-
bibliotek och Lousia Hatamian som är bibliotekskonsulent vid Läns-
bibliotek Uppsala. 

Den kommunala grundskolan och kulturverksamheten i Uppsala 
har sedan 2005 en överenskommelse om skolbiblioteksservice. 
Överenskommelsen innebär att grundskolorna köper biblioteksservi-
ce från folkbiblioteken i Uppsala. De kommunala grundskolor som 
har egna skolbibliotek omfattas bara av delar av denna överenskom-
melse, vilket innebär att skolorna får besöka folkbiblioteken med 
sina klasser men de blir inte inbjudna till lässtimulerande aktiviteter 
såsom bokprat. 

Kostnaden för avtalet förhandlas fram år för år. År 2009 betalar 
grundskolorna sammanlagt 2 miljoner kronor till kulturverksamheten. 
Skolbiblioteksservicen innebär följande: 

• Fri tillgång till valfritt folkbibliotek så ofta man önskar för 
alla grundskolor drivna av Uppsala kommun. 

• Bokbuss till landsbygdsskolorna var sjätte vecka. 
• Lässtimulans i form av bokprat för elever i årskurs två och 

fem samt för lärare i högstadiet. 
• Pedagogisk biblioteksvisning för alla förskoleklasser. 
• Ett centralt bestånd av gruppuppsättningar om fem ex. per titel 

som finns tillgängligt för alla skolor på stadsbiblioteket. 
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• Möjlighet att köpa tilläggsservice i form av fler bokprat, bib-
liotekskunskap, IT-baserad informationssökning, konsulta-
tion vid uppbyggnad av eget skolbibliotek m.m. 

Friskolorna omfattas inte av avtalet men även de kan köpa skolbibli-
oteksservice från folkbiblioteken var och en för sig. År 2009 finns tre 
olika ersättningsnivåer beroende på hur många elever skolan har. För 
denna ersättning kan en friskola komma med alla sina klasser till 
valfritt bibliotek i kommunen så ofta man vill. Friskolorna kan sedan 
köpa tilläggservice separat, t.ex. i form av bokprat. Detta har varit ett 
försök att garantera något slags ”tillgång till skolbibliotek” för alla 
grundskoleelever i Uppsala. Avtalet inklusive prislista och brevet till 
friskolorna redovisas som bilaga 3, 4 och 5. 

I vårt cirkelprojekt ville vi ta reda på i vilken utsträckning denna 
överenskommelse om skolbibliotek uppfyller skolans förväntningar 
på ett skolbibliotek. Inför vår studie om för- och nackdelar med över-
enskommelsen om skolbibliotek hade vi flera frågor som vi ville ha 
svar på. Den skolbiblioteksservice som skolorna i Uppsala erbjuds 
innebär naturligtvis något annat än ett regelrätt skolbibliotek placerat 
på skolan, särskilt för de skolor som har en bit att ta sig till folkbibli-
oteket. Skolbibliotek är inte bara böcker och tjänster. Det fysiska 
rummets existens inne i skolan, med personal, är av stor betydelse 
för elevers lärande och välbefinnande i skolan, tror vi. Vi hoppades 
kunna koppla eventuella skillnader i utnyttjande till avståndet mellan 
skola och bibliotek. I egenskap av personal som arbetar med flera av 
de grundskolor som använder sig av folkbiblioteken som skolbiblio-
tek, tyckte vi oss ha sett att skolor som har längre till biblioteket be-
söker oss mindre ofta jämfört med dem som ligger i närheten av bib-
lioteket. Vi visste också att skolorna utnyttjar servicen olika och är 
olika nöjda. För att få någorlunda fokus på huvudfrågan bestämde vi 
oss att för försöka ta reda på: 

1. Vad anser skolledningen om skolbibliotekets betydelse för 
elevens lärande? 

2. Hur nöjd är skolledningen med skolbiblioteksservicen? 
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I vår undersökning avgränsade vi oss till de kommunala grundsko-
lorna. Friskolorna i Uppsala ingår således inte. 

Hur gick vi till väga? 
Vår specifika frågeställning handlade om skolledarnas förväntningar på 
skolbibliotek och om de tyckte att den form av överenskommelse om 
skolbiblioteksservice som finns med folkbiblioteken är tillräckligt. En 
omfattande utvärdering av skolbiblioteksservice från folkbiblioteken 
i Uppsala (2005) använde vi som litteratur nära knuten till vårt ämne. 

För att ta reda på svaret på frågorna skissade vi på en enkät med 
tio frågor, som vi dock senare reducerades till endast sex frågor för 
att göra materialet realistiskt att hantera på den tid som avsatts till 
arbetet. Vi valde att använda oss av webbtverktyget Webropol som 
Länsbibliotek Uppsala via landstinget har tillgång till. Fördelen med 
en webbenkät var bl.a. att vi kunde mata in alla respondenter i förväg 
och skicka påminnelser bara till dem som inte hade svarat. För vi var 
inställda på att vi skulle komma att behöva skicka många påminnelser! 
Naturligtvis hade intervjuer kunnat ge ett bättre underlag för vår under-
sökning men enligt tidigare erfarenheter är skolledare svåra att fånga 
för intervjuer. Därför kändes webbenkät som ett bättre alternativ. 
Själva enkätfrågorna samt ett brev till respondenterna redovisas i 
bilaga 1 och 2. 

Via Uppsala kommuns webbplats hittade vi en lista över de kom-
munala grundskolorna i kommunen. Vi visste att en del av de till-
tänkta respondenterna var rektorer för flera skolor och därför fick de 
välja en av sina skolor att svara för. Enkäten skickades först ut till 50 
rektorer och skolchefer. Skolcheferna är chefer över rektorerna och 
vi skickade enkäten även till dem för att de skulle bli medvetna om 
att denna undersökning pågick och kanske ta upp diskussionen i sina 
arbetslag. På så sätt hoppades vi ge enkäten så stor spridning som 
möjligt. Enkäten skickades till alla kommunala grundskolor, alltså 
även de som har egna skolbibliotek på skolan. Vi valde att ta med 
också dem eftersom att det var rektorernas attityder till skolbibliotek 
som vi var intresserade av. En intressant vinkling hade kunnat vara 
att se hur attityderna hos dessa skolors rektorer skiljer sig från attity-
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derna hos de rektorer som ej har egna skolbibliotek placerade på 
skolan, men det har vi inte hunnit göra inom ramen för denna studie. 

Enligt vår bedömning krävdes bara några få minuter till att fylla i 
enkäten. Därför hade vi hoppats på många fler svar än det faktiskt 
blev. Mindre än hälften av respondenterna svarade ganska omgående. 
Inför ett andra och tredje utskick fick vi gå igenom listan en gång till. 
Det visade sig att en del ändringar i respondentlistan behövde göras. 
Vi tog t.ex. bort skolcheferna från listan. Det visade sig nämligen 
vara svårt för dem att besvara enkäten då de inte arbetar på en specifik 
skola utan som tidigare nämnts basar över rektorerna. Sedan uppda-
terade vi listan med nya adresser. Kvar blev 39 personer. Slutresultatet 
blev att 24 rektorer besvarade webbenkäten, ytterligare två svar kom 
dock som e-post. Totalt svarade således 26 rektorer (67 %). En del 
svarade på alla frågor men vissa lämnade några frågor obesvarade. 
Detta framgår av resultaten som enkätverktyget visat. Enkätverktyget 
sammanställer svaren på olika sätt beroende på frågans art. Därför 
var det viktigt att formulera frågorna så att svarande fick välja ett alter-
nativ. Till vissa frågor fanns alternativet ”annat svar” eller ”kommentar”. 

Resultat
Ett tydligt och talande resultat av enkäten är att nästan alla (96 %) 
tyckte att skolbibliotek spelar en mycket viktig (71 %) eller ganska 
viktig (25 %) roll i elevens lärande. En intressant kommentar här var 
”Vårt folkbibliotek har en viktig funktion i elevens lärande”. 

Många (14 av de 23 som svarade på just den frågan) tyckte också 
att det är viktigt med ett eget skolbibliotek och att skolbiblioteksser-
vicen som skolorna köper från folkbiblioteket inte fungerar lika bra 
som ett skolbibliotek placerat på skolan skulle kunna göra. Några 
kommentarer: ”Folkbiblioteket ligger för långt bort. Måste också 
låna och bära hem böckerna själv. Krävs vaktmästarhjälp.” ”Man 
behöver ha både delarna.” 

I mer än hälften (62 %) av grundskolorna finns ett särskilt 
rum/plats med böcker och läsplatser, men öppettiderna och resurser-
na varierar mycket. En del har rummet öppet under hela skoldagen, 
andra ett par timmar och de skolor som är geografisk nära ett folk-
bibliotek, hänvisar till folkbibliotekets öppettider. I enkäten frågade 
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vi specifikt efter om det finns ett särskilt rum/plats i skolan lokaler 
med böcker och läsplatser. Att vissa rektorer hänvisar till folkbiblio-
teket kan tyda på att de som ligger geografiskt nära ett folkbibliotek 
inte ser någon skillnad på de utrymmen skolan och folkbiblioteket har. 

När det gäller personella resurser vet vi sedan tidigare att det finns 
få skolbibliotekarier i grundskolorna i Uppsala kommun. Svaren på 
frågan om vilka särskilda resurser som fanns för ansvar, inköp och 
underhåll eller för bemanning av ”biblioteksrummet” på skolan, be-
kräftade detta. Endast ett par skolor satsar mer än 10 000 kr på inköp av 
böcker som inte är rena läroböcker till detta biblioteksrum. 33 % av 
skolorna investerar 1 000–5 000 kr per år. En kommentar om detta:” 
Det varierar, vi köper de böcker vi vill ha, resten lånar vi på biblioteket”. 

På frågan ”Hur upplever Du kontakten med folkbibliotek och bib-
liotekspersonal, svarar de flesta att de är nöjda, eller att det är OK. 
Ett par tycker att ”det kunde ha varit bättre” och en kommenterar så 
här: ”Kontakten är bra, men för det vi betalar borde vi kunna få 
böcker skickade till skolan efter mailbeställning”. 

Slutsatser
Rektorer är en del av den stora allmänheten som gillar bibliotek! 
Skolbibliotek är också viktigt att ha, tycker många rektorer, men 
definitionen av detta skolbibliotek är inte riktigt samma för alla. Men 
enligt de svar vi har fått kan vi säga att alla rektorer är eniga om att 
skolbibliotek spelar en roll i elevens lärande på skolan. 

Missnöjet med överenskommelsen om skolbiblioteksservice är 
inte lika stort som det var när systemet var nytt, kan konstateras när 
vi jämför våra svar med den utvärdering som utvärderingsenheten 
inom Uppsala kommun gjorde 2005. Men mer än hälften av rekto-
rerna tycker inte att överenskommelsen om skolbibliotek fungerar 
lika bra som att ha ett eget skolbibliotek placerat på skolan. Paradox-
alt nog kan man som bibliotekarie vara nöjd med detta resultat! 

Det kan också betyda att behovet av ett skolbibliotek blir tydligare 
i och med ett avtal där prislappen för tjänsterna är synliga. Resultatet 
kan under alla omständigheter tolkas som att många hellre skulle 
vilja ha ett eget skolbibliotek placerat på skolan. 
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Då kommer nästa fråga, som handlar om prioritering. Om det nu 
är så att skolbibliotek spelar en roll i elevens lärande i skolan och att 
skolbiblioteksservicen från folkbiblioteken inte är lika bra som om 
man hade ett eget skolbibliotek, varför prioriterar då inte skolan så 
att elever och lärare får detta viktiga skolbibliotek? 

Syftet med undersökningen var att få reda på om den skolbiblio-
teksservice som tillhandahålls inom ramen för överenskommelsen 
om skolbibliotek mellan grundskolorna och folkbiblioteken, uppfyller 
rektorernas förväntningar på ett skolbibliotek. Mer än hälften av 
respondenterna tyckte inte det. Samtidigt svarade 22 rektorer att det 
finns ett särskilt rum med böcker och läsplatser i skolan och att man 
köper in lite böcker dit då och då. Men skolorna satsar själva inga 
eller få personella resurser på detta rum/plats, endast två av respon-
denternas skolor har utbildade skolbibliotekarier på plats i skolan. 

Det vore intressant att kunna se ett eventuellt samband mellan bib-
lioteksbesök och avståndet till biblioteket. För skolor som ligger en 
bit bort från folkbiblioteket är biblioteksbesöket en aktivitet som 
kräver planering och tid. Elever i skolor utan skolbibliotek och långt 
avstånd till folkbibliotek kan inte göra ”spontanbesök”. Tyvärr hann 
vi inte undersöka detta inom ramen för vårt forskningscirkelprojekt. 
Men kanske kan vi genomföra en sådan undersökning i ett annat 
sammanhang.

Källor och litteratur 
26 svar från enkätundersökning med rektorer i Uppsala 2008, i artikelförfat-

tarnas ägo. 

Utvärdering av avtalet om skolbiblioteksservice mellan Stadsbiblioteket och 
grundskolor i Uppsala, Uppsala: Utvärderingsenheten, Uppsala kom-
mun, Rapport 2005:24. Finns elektroniskt publicerad på adress:  

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommu
nen/Utvardering_av_avtalet_om_skolbiblioteksservice_mellan_stadsbiblioteket
_och_grundskolor_i_Uppsala_kommun.pdf  
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Bilaga 1 

Till rektorer för grundskolor i Uppsala november 2008 

Hej!
Hoppas du vill ägna några minuter åt att besvara frågor om skolbib-
liotek i din skola. 
(5 minuter kanske!) 
Vi som står bakom undersökningen ingår i en forskningscirkel som 
har fått finansiellt stöd av Skolverket, MSU, Myndigheten för 
skolutveckling. Forskningscirkel leds av Institutionen för ABM i 
Uppsala under ledning av Kerstin Rydbeck. 
Syftet med undersökningen är att ta reda om hur skolbiblioteksverk-
samheten fungerar och om det motsvarar skolledningens förväntning 
av skolbibliotek. 

Om du är rektor i fler än en skola behöver du svara bara en gång men 
vänligen ange ev. skillnader mellan dina skolor i rutan för kommen-
tarer.

Kontakta mig om du undrar över något! 
Tel: 070 618 66 77 
Lousavan.hatamian@lul.se

Tack på förhand
Lousia Hatamian 
Länsbibliotek Uppsala 
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Bilaga 2 
 
Enkät om skolbibliotek och biblioteksservice till 
grundskolor i U  
 
1) Finns det ett särskilt rum/plats i skolan med böcker och 
läsplatser öppet under skoltid? Om svaret är ja ange hur 
många timmar om dag rummet öppet?  

 
 
     Nej 

     Annat svar      

 
2) Hur mycket pengar per år lägger Ni på inköp av böcker 
och medier inte är rena läroböcker och placeras t ex i ett sk 
biblioteksrum?  

     01000 skr 

10015000 skr 

500110 000 skr 

över 10 000 skr 

Annat svar    

 

3) Finns det en särskild resurs, i skolan som har ansvar för 
inköp, und eller bemanning av "biblioteksrummet"?  

 42 



 Nej, ingen resurs finns 

Ja, utbildad lärare 

Ja, utbildad bibliotekarie 

Annan person    

4) Anser Du att skolbibliotek spelar en roll i elevers lärande 
på skolan

5) Tycker du att den skolbiblioteksservice som skolorna kö-
per från folkbiblioteken fungerar lika bra som att ha ett 
skolbibliotek placerat skolan? kommentera gärna  
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6) Hur upplever Du kontakten med folkbibliotek och biblio-
teksperson 

Tack för din medverkan! 

Länsbibliotek Uppsala 

Jag vill skicka svaren 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Margareta Söderlund 

Nytt skolbibliotek – påverkades elevernas läsning?
En undersökning av två åttondeklasser i Eskilstuna 

Jag arbetar som skolbibliotekskonsulent i Eskilstuna kommun. Då 
jag var med och byggde upp biblioteket på en högstadieskola fick jag 
en chans att undersöka vilken effekt det nya skolbiblioteket hade på 
elevernas läsning. Denna undersökning har utgjort mitt projekt i 
forskningscirkeln. 

Undersökningen avgränsades till två klasser som gick på en och 
samma skola under de två åren som uppbyggnaden av skolbiblioteket 
här pågick (från augusti 2006 till juni 2008). När min undersökning 
gjordes, i augusti 2008, bestod klasserna av 42 elever fördelade på 22 
flickor och 20 pojkar. Eleverna gick då i åttan. 

Inledning
När den skola jag studerat valdes att bli modellbibliotek, i augusti 
2006, anställdes en bibliotekarie på halvtid. Nya böcker köptes in. 
Det skönlitterära beståndet i skolbiblioteket fördubblades från ca 
1 500 böcker vid projektets början till drygt 3 000 vid projektets slut 
två år senare (juni 2008). Skolan hade då ca 300 elever. Vid projek-
tets slut bestod två tredjedelar av det skönlitterära beståndet av nya 
böcker utgivna på 2000-talet. Många ljud- och talböcker hade också 
köpts in. Öppettiden i biblioteket ökade från 3 till 20 timmar i veckan. 
Eleverna hade fått: 

• bättre tillgång till böcker genom ökade öppettider i biblioteket; 
• ett vidgat utbud av böcker, fler och nyare böcker än tidigare, 

fler ljud- och talböcker; 
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• möjlighet att få råd vid val av böcker av en litteraturkunnig 
skolbibliotekarie; 

• möjlighet att få lästips från skyltade böcker i biblioteket; 
• en lugn plats att vistas i. 

Som skolbibliotekskonsulent, med utbildning och erfarenhet både 
som bibliotekarie och lärare, fick jag äntligen en möjlighet att under-
söka vilken roll det nya bemannade skolbiblioteket spelade för ele-
vernas läsning och jag måste hitta ett sätt att visa det på. 

I forskningscirkeln presenterades boken Evaluating the Impact of 
your Library av Sharon Markless och David Streatfield (2006). Den 
innehöll precis det jag behövde. I boken ifrågasätts de gängse utvär-
deringarna av skolbibliotek där man ofta nöjer sig med att räkna upp 
vad som gjorts och inte mäter vilken effekten blivit. Jag förstod att 
jag måste fokusera min undersökning på effekterna, det vill säga hur 
eleverna påverkats i sin läsning av det nya skolbiblioteket. Jag av-
gränsade undersökningen till att gälla enbart läsning av skönlitteratur. 

Varför bara skönlitteratur? 
Att jag avgränsade undersökningen till att bara gälla skönlitteratur 
gav upphov till diskussioner i forskningscirkeln. Varför då? Räknas 
inte faktaböcker som läsning? Jo, men det finns viktiga skillnader 
mellan fack- och skönlitteratur bland annat i sättet de är skrivna på. 
Skillnaderna gör att man läser böckerna på olika sätt. Det primära 
med en skönlitterär bok är, enligt min mening, upplevelsen. I skönlit-
terära texter ska det finnas tolkningsutrymme medan faktaböcker 
tvärtom ska ha så lite tolkningsutrymme som möjligt. De ska vara 
tydliga och rakt på sak. 

Det var just upplevelseläsningen jag ville åt i min undersökning, 
delvis av pedagogiska skäl. Eleverna behöver kunna läsa skönlitteratur 
för att klara skolans mål i svenska. Olika lästester, bland annat de 
nationella proven, visar gång på gång att elever har svårt att tolka 
skönlitterära texter. Skolbiblioteket har en av sina viktigaste uppgifter 
här, nämligen som förmedlare av skönlitteratur. 
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Fler lån – ökad läsning? 
Enligt statistiken från datasystemet Book-IT ökade de två åttonde-
klasserna sina lån av skönlitteratur med ca 50 %, från 214 lån första 
projektåret (2006/2007) till 329 lån andra projektåret (2007/2008). 
Både flickorna och pojkarna i bägge klasserna lånade mer. Flickorna 
fördubblade nästan sina lån (från 95 till 172). Pojkarnas ökning var 
inte lika stor (från 117 till 147) men de hade högre utlåningssiffra 
första året. I snitt lånades det ut 5 skönlitterära böcker per elev i de 
båda klasserna under första projektåret och 7,8 under det andra. 

Eleverna lånade bevisligen fler och fler böcker under projektti-
dens gång men lästes också fler böcker? Vilka var det som läste? 
Lästes böckerna frivilligt eller av tvång? Påverkades elevernas läs-
ning av det nya utbudet och av skolbibliotekarien? Statistiken gav 
inga svar på det. Jag beslöt att använda enkäter för att ta reda på mer. 
Vilken effekt hade det nya skolbiblioteket på elevernas läsning av 
skönlitteratur?

Arbetsprocessen 
Jag konstruerade en enkät med 15 frågor i form av påståenden som 
eleverna fick kommentera med ”Stämmer bra”, ”Stämmer ganska 
bra”, ”Stämmer rätt dåligt” eller ”Helt fel”. Enkätformuläret redovisas 
i sin helhet i bilaga 1. Jag valde svarsalternativ för att enkäten inte 
skulle ta så lång tid, vare sig att fylla i eller att sammanställa. Alla 
utom en fråga hade samma mönster på så sätt att om man svarade 
”läs- och biblioteksvänligt” så blev det många ”Stämmer bra”. Till 
exempel: ”Jag kan alltid hitta böcker i skolbiblioteket som passar 
mig” eller ”Jag har hittat nya författare tack vare skolbiblioteket”. En 
fråga avvek från mönstret: ”Jag läser böcker från skolbiblioteket 
enbart om jag måste”. De som är positiva till läsning borde där svara 
”Helt fel”. Den lilla mönsteravvikelsen gjorde jag med flit för att 
kunna avslöja om någon elev inte brytt sig om att läsa påståendena 
utan svarat slentrianmässigt. Ingen elev föll i den fällan. 

I fråga 12 och 15 fick eleverna svara på om de skulle läsa mindre 
utan skolbiblioteket och utan skolbibliotekariens tips. Fråga 3 och 13 
behandlade urvalet av böcker. Passade det eleverna och hade det 
hjälpt till att bredda deras läsning? Frågorna 8–11 handlade om bok-

51



tips som inspiration till läsning. Utnyttjade eleverna bibliotekarien i 
valet av läsning? Hur många hade förtroende för skolbibliotekariens 
boktips jämfört med kompisarnas och lärarnas? Bidrog skyltningen 
av böcker i skolbiblioteket till att inspirera till läsning? Frågorna 5–7 
fanns med för att ta reda på om eleverna utnyttjade biblioteket för 
nöjes skull eller enbart om de måste, fråga 4 för att få veta om ele-
verna verkligen läste ut böckerna de lånade och fråga 1 för att ta reda 
på hur ofta de besökte skolbiblioteket. Fråga 2 och 14 användes inte 
vid sammanställningen. Fråga 14 handlade om bokprat och det hade 
inte genomförts i testklasserna. Fråga 2 ”Det har blivit bättre böcker i 
skolbiblioteket” ersattes av fråga tre som kändes mer relevant ”Jag 
kan alltid hitta böcker i skolbiblioteket som passar mig”. 

Enkäterna skickades ut till de två åttondeklasserna på skolan. Lä-
rarna fick enkäterna via internpost att dela ut till eleverna. De skick-
ade också tillbaka dem till mig för sammanställning. Enkäterna fyll-
des i av eleverna, anonymt, i augusti 2008, efter det att projektet var 
slutfört i juni 2008. Inget regelbundet samarbete hade då kommit till 
stånd mellan bibliotekarien och klassernas lärare. Det samarbete som 
förekom var att läraren skickade eleverna till biblioteket när de be-
hövde skönlitterära böcker till svenskundervisningen. 

Jag numrerade enkäterna och sammanställde dem. De fyra svars-
alternativen var konstruerade så att det fanns två positiva svar av 
olika grad och två negativa svar av olika grad. Vid en första sam-
manställning brydde jag mig inte om gradskillnaden. Det var påverkan 
eller inte jag var ute efter. Graden av påverkan kom i andra hand. 
Därför slog jag ihop de två positiva svarsalternativen, ”Stämmer bra” 
och ”Stämmer ganska bra” till ett vid sammanräkningen. På samma 
sätt gjorde jag med de två negativa svarsalternativen, ”Stämmer rätt 
dåligt” och ”Helt fel. Möjligheten fanns sedan att ytterligare fördjupa 
varje fråga vid behov och få fram fler grader av påverkan. 

Gick det då att avläsa om det bemannade skolbiblioteket haft någon 
effekt på elevernas läsning? 

Resultat
Resultatet visade att 69 % (29 av 42) av eleverna hade påverkats i sin 
läsning enligt dem själva, något fler flickor än pojkar. Av flickorna 
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svarade 73 % (16) att de påverkats i sin läsning. Av pojkarna svarade 
65 % (13) samma sak. Dessa elever hade svarat ”Stämmer bra” eller 
”Stämmer ganska bra” på en eller flera av följande påståenden: 
”Utan skolbiblioteket skulle jag läsa mindre”, ”Utan skolbiblioteka-
riens tips skulle jag läsa mindre” och ”Jag har hittat nya författare 
tack vare skolbiblioteket”. 

Ökad och breddad läsning… 
Den egna läsningen hade ökat tack vare skolbiblioteket ansåg 48 % 
(20 av 42) av eleverna. Det gällde 50 % (11) av flickorna och 45 % 
(9) av pojkarna – alltså ganska likartade svar från pojkar och flickor. 
Något fler, 50 % av eleverna, (21 av 42) svarade att de breddat sin 
läsning genom att de hittat nya författare. Det gällde 64 % (14) av 
flickorna och 35 % (7) av pojkarna. Här var skillnaden större mellan 
pojkar och flickor. 26 % av eleverna, 11 personer (8 flickor och 3 
pojkar), svarade att de både ökat och breddat sin läsning.

…för vem? 
Var det de redan ”frälsta” som ökat och breddat sin läsning genom 
att de hittat ett tillgängligt och bra bestånd och en kunnig bibliotekarie 
att resonera böcker med, eller hade skolbiblioteket också skapat nya 
läsare? Eftersom eleverna inte fick någon fråga om huruvida de an-
såg sig vara läsare eller inte går det inte med säkerhet att svara på det, 
men man kan komma en bit på väg genom att tolka de svar som finns. 

På fråga 5 ”Jag läser böckerna i skolbiblioteket bara om jag mås-
te” höll 25 elever (10 flickor och 15 pojkar) med om påståendet. I 
brist på bättre ord kallar jag dessa elever tvångsläsare. 17 elever (12 
flickor och 5 pojkar) höll inte med om det och svarade dessutom på 
fråga 6 att de lånade hem och läste böcker för nöjes skull. Jag kallar 
dessa nöjesläsare. Av nöjesläsarna svarade 65 % (7 flickor och 4 
pojkar) att de ökat och/eller breddat sin läsning tack vare skolbiblio-
teket/skolbibliotekarien. Av tvångsläsarna svarade 32 % (4 flickor 
och 4 pojkar) samma sak. 

Man kunde också dela in eleverna i två grupper utifrån fråga 1, 
om de gick ofta eller sällan till biblioteket. (Det fanns inga datorer i 
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biblioteket så biblioteksbesök av den orsaken kunde uteslutas.) De 
som gick ofta eller ganska ofta kommer jag att kalla ofta-besökare 
och de som gick sällan eller aldrig får heta sällan-besökare. Av de 19 
ofta-besökarna svarade 84 % (10 flickor och 6 pojkar) att de ökat 
och/eller breddat sin läsning tack vare skolbiblioteket. Av de 23 sällan-
besökarna svarade 57 % (6 flickor och 7 pojkar) samma sak. Det 
visar att skolbiblioteket även nådde elever som man kan förmoda var 
ovana biblioteksbesökare och/eller ovana läsare. 

Bra inspiration till läsning 
Majoriteten av eleverna, 60 % (25 personer), hade stort förtroende 
för skolbibliotekets bestånd och svarade att de så gott som alltid 
kunde hitta böcker som passade dem i skolbiblioteket. Det var inte så 
stor skillnad mellan pojkar och flickor här: 64 % (14) av flickorna 
och 55 % (11) av pojkarna uppgav att de alltid kunde hitta passande 
böcker i skolbiblioteket. 

Att skolbibliotekarien gav bra lästips ansåg ännu fler, 64 % av 
eleverna (27). Hela 70 % (14) av pojkarna och 59 % (13) av flickorna 
ansåg det. Om man jämför hur många som tyckte att skolbibliotekarien 
gav bra tips med hur många som tyckte att kompisarna eller lärarna 
gav bra lästips hamnade skolbibliotekarien i topp. Där märktes dock 
en skillnad mellan ofta- och sällan-besökarna. Bland ofta-besökarna 
kom skolbibliotekarien på knapp första plats med 16 ”röster” (10 
flickor och 6 pojkar) före kompisar med 15 ”röster” (13 flickor och2 
pojkar) och lärare med 10 ”röster” (6 flickor och 4 pojkar). Bland 
sällan-besökarna kom skolbibliotekarien klart först med 11 ”röster” 
(3 flickor och 8 pojkar). Sedan kom lärare med 5 ”röster” (1 flicka och 4 
pojkar) och kompisar med 4 ”rösten” (1 flicka och 3 pojkar). 

10 elever (4 flickor och 6 pojkar) blev inspirerade av skyltade 
böcker i skolbiblioteket, också här fler pojkar än flickor. Skolbiblio-
teket fungerade här som inkörsport till läsning framför allt genom 
skolbibliotekariens lästips. Behovet av vägledning verkade vara stort 
i synnerhet hos pojkarna. 
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Nåddes alla elever? 
Om man undantar de 69 % av eleverna som själva svarade att de ökat 
och/eller breddat sin läsning genom skolbiblioteket blir det 13 personer 
kvar, 6 flickor och 7 pojkar. Hade skolbiblioteket haft någon effekt 
på dem? Två av dessa elever (1 flicka och 1 pojke) uppgav att de 
alltid kunde hitta bra böcker i skolbiblioteket. Tre av flickorna och 5 
av pojkarna uppgav också att de fått bra tips antingen av skolbiblio-
tekarien eller av skyltade böcker. Uppenbarligen hade de bekantat sig 
med bokbeståndet och blivit inspirerade av bibliotekariens tips. En 
viss påverkan hade skett på dessa elever, anser jag, även om den inte 
lett till ökad läsning ännu. Kvar fanns tre elever, två flickor och en 
pojke, där det inte via den här undersökningen gick att av avläsa 
någon påverkan. 

Läsning av tvång eller fri vilja? 
Drygt hälften av flickorna (12) och en fjärdedel av pojkarna (5) hade 
hittat till biblioteket och besökte det ofta eller ganska ofta för att låna 
böcker och läsa för nöjes skull. Tre av flickorna, satt också gärna i 
biblioteket och läste. Å andra sidan svarade 25 elever, fler än hälften, 
(10 flickor och 15 pojkar) att de bara läste böckerna i skolbiblioteket 
om de måste. Och 16 av dem (4 flickor och 12 pojkar) menade att de 
inte läste ut böckerna de lånade i biblioteket. 

Diskussion
Trots att undersökningen gjordes mycket kort tid efter att det nya 
skolbiblioteket stod klart och innan något organiserat samarbete mellan 
lärare och bibliotekarie kommit till stånd visade den tydligt att majo-
riteten av eleverna, (69 %), ansåg att de påverkats i sin läsning. Det 
gällde pojkar och flickor i nästan lika hög grad, 73 % (16) av flickorna 
och 65 % (13) av pojkarna. Dessa elever hade antingen ökat eller 
breddat sin läsning eller gjort båda delarna. Skolbibliotekarien fanns 
på plats under hela uppbyggnadstiden. 

Det kan ifrågasättas om alla elever i undersökningen förstod att 
den bara handlade om skönlitteratur, även om detta förklarades i 
enkäten. Man kan också undra om eleverna hade klart för sig skillnaden 
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mellan skön- och facklitteratur. Att ljud- och talböcker räknas som 
böcker tror jag inte heller var självklart för eleverna. Kanske borde 
detta ha påpekats i enkäten. 

Skillnad pojkar–flickor 
En intressant upptäckt var att fler pojkar än flickor uppskattade skol-
bibliotekariens lästips och skyltningen av böcker i biblioteket. Hela 
70 % av pojkarna (14) ansåg att de fått bra lästips av skolbiblioteka-
rien mot 59 % av flickorna (13). En förklaring kan vara att pojkarna 
var mer ovana läsare och i större behov av vägledning än flickorna. 
En annan förklaring att pojkarna inte tipsade varandra om böcker på 
samma sätt som flickorna. Där fanns ett vakuum och därför tog poj-
karna till sig bibliotekariens lästips. Där var pojkarna nåbara. Ytterli-
gare en orsak kan vara att bibliotekarien ansåg pojkarna vara en stör-
re utmaning än flickorna och ansträngde sig mera för att få dem in-
tresserade. I det här fallet var skolbibliotekarien en kvinna. 

Även skyltningen i biblioteket hjälpte flera pojkar än flickor vid 
val av böcker. Annars var det flest flickor som hade hittat till biblio-
teket och som utnyttjade det för nöjesläsning. Det var mera väntat. 

Nytta och nöje – skolbibliotekets dubbla roll 
Både nöjesläsare och tvångsläsare bland eleverna ökade och breddade 
sin läsning, även om tvångsläsarna lät sig påverkas i mindre ut-
sträckning. Knappt hälften av eleverna lånade hem böcker från bibli-
oteket för nöjes skull, hälften av flickorna och en femtedel av poj-
karna. Här kom skolbibliotekets dubbla roll fram, den att inspirera 
till både nytto- och nöjesläsning. I biblioteket härskar inga mål och 
inget tvång till skillnad från i klassrummet. Bibliotekarien presente-
rar i allmänhet böcker som han eller hon helt enkelt anser vara läs-
värda medan läraren har ett klart pedagogiskt mål med skönlitteraturen. 
I klassrummet begränsas elevernas läsning ibland till vissa gemen-
samma sidor. Bland eleverna som lånade hem böcker för nöjes skull 
fanns troligtvis elever som ville ha andra utmaningar än klassrumssi-
tuationen medgav. 
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Frivillig läsning innebär ju också att det är frivilligt att avbryta läs-
ningen när som helst. Att så många som 16 elever svarade att de inte 
läste ut böckerna från biblioteket – är det ett tecken på att de läste av 
fri vilja? Jag tror att det finns andra förklaringar till det. 

Varför lästes inte böckerna ut? 
Av eleverna svarade 16 (4 flickor och 12 pojkar) att de inte läste ut 
böckerna de lånade i biblioteket. Förvånande var att 7 av dem samti-
digt svarade att de i princip alltid kunde hitta böcker i skolbiblioteket 
som passade dem. Vad står det för? Är det barn av den nya zapp-
generationen som bara vill läsa lite här och lite där? Eller saknade de 
färdighet att läsa ut hela boken? Ska man se det som en utmaning 
eller utgångspunkt? Utmaningen måste i så fall bli att försöka lotsa 
eleverna genom hela böckerna. Ser man det som en utgångspunkt 
måste man leta andra böcker som passar dessa elever bättre. Handlar 
det om tunnare böcker, läsning i andra former eller om andra ämnen? 
Vad är det för böcker som eleverna inte läser ut? Det vet bara elever-
na själva. Här finns anledning att gå vidare med intervjuer. 

Bra kartläggning 
Jag tycker att undersökningen, på ett enkelt sätt, gav en bra överblick 
hur skolbiblioteket påverkade elevernas läsning. Med några ändringar 
kan jag tänka mig att använda den för undersökningar av andra skol-
bibliotek. Det vore naturligtvis intressant att göra ytterligare en under-
sökning av eleverna i testklasserna som nu går i nian. Förhoppningsvis 
har fler elever påverkats av biblioteket. Om jag skulle göra om under-
sökningen skulle jag komplettera med några frågor. En av dem skulle 
handla om läslust – om skolbiblioteket ökat läslusten. Det finns ing-
enting om det i min undersökning och det är, anser jag, ytterligare en 
av skolbibliotekets allra viktigaste uppgifter – detta att skapa läslust. 
Jag skulle också ta reda på om eleverna anser sig vara läsare eller 
inte och möjligen hur många böcker de uppskattar att de läser per år. 
Då skulle det gå att få en ännu tydligare bild. Jag har också lekt med 
tanken att låta eleverna skriva namn på enkäterna. Skulle det förändra 
resultatet? Om enkäterna inte var anonyma skulle de också kunna 
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användas som underlag till riktade insatser för speciella elevgrupper 
en hjälp att hitta olika vägar till läsning med målet att nå alla elever. 

Och resultatet då? 
Undersökningen visar att det hänt något hos de flesta elever i de båda 
klasserna i och med det nya bemannade skolbiblioteket, trots att det 
bara varit igång en kort tid. Jag tycker mig se att det har påbörjats en 
läsutveckling som mycket väl skulle kunna accelerera. 69 % av ele-
verna har klart påverkats, enligt dem själva, genom att deras läsning 
ökat och/eller breddats. Bibliotekariens betydelse som coach kommer 
också tydligt fram. 64 % av eleverna har fått förtroende för henne 
och inspirerats av hennes lästips. Dit hör 70 % av pojkarna. Även om 
läsningen inte har ökat för alla dessa så verkar det som om många är 
på gång att hitta lämpliga böcker. Många av eleverna har förstått att 
utnyttja bibliotekariens erfarenhet av och kunskap om litteratur. 

Undersökningen visar också att skolbiblioteket och skolbiblioteka-
rien inte bara nådde de redan läsglada eleverna. En tredjedel av ele-
verna, som man av enkätsvaren kunde förstå var ovana läsare, hade 
också ökat sin läsning och hittat nya författare. Detta skedde utan att 
ett organiserat samarbete ännu kommit till stånd mellan skolbibliote-
karien och klassernas lärare. Ett sådant samarbete blir naturligtvis en 
förutsättning för att utvecklingen ska fortsätta och alla elever nås. 
Med skolbiblioteket erbjöds fler möjligheter till läsning av skönlitte-
ratur. Man kan till exempel misstänka att en del av eleverna som 
lånade hem böcker att läsa för nöjes var sådana som ville ha andra 
utmaningar i läsning än de fick i klassrummet. 

Det är uppmuntrande att undersökningen visar att det finns en po-
sitiv läsutveckling i det skolbibliotek vi satsade på. Om läsfärdigheterna 
också ökat hos eleverna i testklasserna visar inte denna undersökning. 
Det vore självklart intressant att komplettera med uppgifter om detta. 

Källor och litteratur 
42 svar från enkätundersökning med elever i två åttondeklasser i Eskilstuna 

2008, i artikelförfattarens ägo. 
Markless, Sharon & Streatfield, David, Evaluating the impact of your library.

London: Facet Publishing 2006. 
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Bilaga 1 
XXXskolan är en av få skolor i Eskilstuna som har en egen bibliotekarie. 
XXXskolan har också fått pengar under två år för att köpa nya böcker till 
biblioteket. Har det blivit bra? 

När det står böcker i enkäten menas böcker som läses från pärm till pärm 
– inte böcker som man letar fakta i till skoluppgifter . 

Jag är 
 flicka    pojke  

1.Jag går ofta till skolbiblioteket. 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

2.Det har blivit bättre böcker i skolbiblioteket  de senaste två åren. 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

3.Jag kan alltid hitta böcker i skolbiblioteket som passar mig.   
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

4.Böckerna jag lånar i skolbiblioteket läser jag för det mesta ut. 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

5.Jag läser böcker från skolbiblioteket enbart om jag måste. . 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

6.Jag tar hem och läser böcker från skolbiblioteket för  nöjes skull. 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

7.Jag sitter gärna i skolbiblioteket och läser för nöjes skull.
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 
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8.Jag får  tips på bra böcker från skolbibliotekarien. 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt      Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

9.Jag får tips på bra böcker från mina lärare.  
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

10.Jag får tips på bra böcker från kompisar. 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

11.Skyltningen av böcker i skolbiblioteket hjälper mig att välja. 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

12.Utan skolbiblioteket skulle jag läsa mindre. 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

13.Jag har hittat nya författare tack vare skolbiblioteket.  
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

14.Bokprat (i klassen) av bibliotekarien är ett bra sätt för mig  att få tips på 
böcker.  

 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

15.Utan skolbibliotekariens tips skulle jag läsa mindre. 
 Helt fel     Stämmer rätt dåligt       Stämmer ganska bra     Stämmer bra 

Övriga synpunkter på skolbiblioteket: _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

maj 2008 
Margareta Söderlund 

Skolbibliotekskonsulent, Eskilstuna 
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Anna Birgitta Eriksson, Sofia Lindblom och Kristina Mowald 

Pedagogerna och skolbiblioteket 
– en undersökning av tre skolor i Rinkeby 

Vi är tre skolbibliotekarier från Rinkeby som deltagit i forsknings-
cirkeln. Vi är alla utbildade bibliotekarier och arbetar på varsin F–6-
skola: Askebyskolan, Knutbyskolan och Kvarnbyskolan. Att skolbib-
lioteket är en populär plats i skolan bland eleverna får vi dagligen 
erfara. Det visade också en enkät som vi gjorde 2003 där bara några 
enstaka elever – mindre än 1 procent – hade något negativt att säga. 

Det är betydligt svårare att tolka lärarnas inställning, utöver att vi 
kan konstatera att en del gärna kommer med och/eller utan elever 
och andra nästan helt uteblir. Lärarnas beteende är också mindre 
direkt än elevernas, deras yrkesmässiga hållning i barnens närvaro 
behöver inte spegla deras personliga intresse för läsning och allmän-
na inställning till skolbiblioteket. Det finns också en rad faktorer som 
kan påverka hur man ser på andra verksamheter och personalgrupper 
än lärare och ren undervisning i skolan. 

Därför kändes självklart att det var just lärarnas inställning vi ville 
inrikta oss på i den undersökning som vi skulle göra inom ramen för 
forskningscirkeln. Vi bestämde oss för att samarbeta kring en enkät-
undersökning för att kunna jämföra resultaten och utröna om inställ-
ningen till biblioteket skiftar på de olika skolorna. Vi bestämde oss 
också för att göra undersökningen i hela den undervisande personal-
gruppen, alltså även bland förskollärare, fritidspedagoger m.fl. 

Vi träffade också våra rektorer i anslutning till undersökningen. 
Vi ville få deras reaktion på enkätsvaren från lärarna, få deras upp-
fattning om vad som är skolbibliotekets viktigaste uppgift och, slutligen, 
höra hur de skulle vilja att skolbiblioteket utvecklas. 
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Arbetsprocessen 
Utformningen av enkäten innebar av praktiska skäl en lång process, 
eftersom vi har haft svårt att träffas trots att vi arbetar i samma stads-
del med gångavstånd mellan skolorna. Särskilt mycket inspiration 
fick vi av Evidence-based librarianship: case studies and active 
learning exercises (2007) i synen på hur utformningen av enkäten 
kunde gå till. Vi diskuterade också David Loertschers taxonomier 
och Ross Todds undersökningar och resultat men fann till slut att 
frågeformulär formulerade utifrån deras mallar var för detaljerade för 
den undersökning vi skulle göra. Just utformningen av frågorna har 
gett upphov till långa diskussioner oss emellan, men också inom 
cirkeln, där vårt första utkast stötte på patrull bland annat för att en 
del frågor ansågs för personliga. Slutligen lyckades vi dock sätta 
ihop en enkät som vi bedömde skulle fungera. Enkäterna delades ut 
under januari och februari 2009. 

Undersökningen på Askebyskolan genomfördes av Sofia Lindblom, 
undersökningen på Knutbyskolan av Anna Birgitta Eriksson och 
undersökningen på Kvarnbyskolan av Kristina Mowald. Nedan följer 
först en redovisning av resultaten varje skola för sig. Framställningen 
avslutas sedan med en gemensam diskussion där vi försöker jämföra 
våra olika resultat. Enkätformuläret redovisas allra sist som en bilaga, 
liksom en sammanställning av enkätsvaren för alla tre skolorna. 

Undersökningen på Askebyskolan 
Enkäterna delades ut vid tre olika tillfällen på Askebyskolan: vid ett 
personalmöte, ett fritidsmöte och för dem som inte deltog i något av 
mötena las enkäten i postfacken. Av 62 utdelade enkäter fick jag in 
53, vilket innebär en svarsfrekvens på 85 %. Detta måste betecknas 
som ett gott resultat och det var 77 % som var kvinnor, vilket stäm-
mer bra med personalgruppens sammansättning på skolan. 

Medelåldern för de svarande är 45 år och medeltalet för hur länge 
man har arbetat på skolan är 11 år. Antalet lärare i gruppen är 37 
(70 %), fritidspersonal 6 (12 %), och övriga personalkategorier utgörs 
av 7 personer (13 %). I gruppen övriga personalkategorier finns skol-
sköterska, barnskötare, specialpedagog och de som endast angivit 
annat yrke utan att precisera. En har ej uppgivit yrke. Tyvärr har flera 
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specialpedagoger och modersmålslärare skrivit att de är lärare, så det 
går inte att se hur många modersmålslärare som har svarat, vilket är 
beklagligt då det vore intressant att se vad de anser om skolbiblioteket. 

Resultaten
Enkätsvaren visar att skolbiblioteket används varje vecka av 68 % av 
informanterna. Samtidigt svarar 83 % att de använder skolbiblioteket 
i sin undervisning, dock inte varje vecka. Endast 1 person har tidigare 
själv haft hand om ett skolbibliotek. 

Vad använder de då skolbiblioteket till? Här följer ett urval av de 
vanligaste svaren som jag har fått. Biblioteket används till stor del till 
att låna böcker till temaarbeten, att låna lättlästa böcker, att låna 
bandspelare och Daisyskivor och att låna lexikon. En del informanter 
svarar att de kommer för att få boktips, råd och förslag till temaböcker. 
Andra kommer på högläsning, bokprat och sagostunder. Några svarar 
att de helt enkelt använder biblioteket i undervisningen och använder 
bibliotekets böcker som material istället för läromedel. 

Jag blev dock positivt förvånad över så många menar att de an-
vänder biblioteket vid temaarbeten, då jag anser att klasserna oftast 
kommer och lånar skönlitteratur och inte så mycket fackböcker. 
Tyngdpunkten på skolbiblioteket, och även mitt arbete, är och har 
varit att arbeta läsfrämjande i en skola med över 20 olika modersmål. 

Har användningen av skolbiblioteket förändrats under de senaste 
åren? 16 % av informanterna säger att den har ökat och 67 % använder 
skolbiblioteket lika mycket som förut. Samarbetet med personalen i 
biblioteket fungerar bra eller utmärkt svarar de flesta och tycker att 
samarbetet har utvecklats med tiden. Exempel på hur samarbetet går 
till är följande, enligt informanterna: 

• Man får ett positivt bemötande och hjälp och råd vid behov. 
• Bibliotekarien besöker förskollärarmöten med tips och in-

formation ett par gånger per termin. 
• Vi har gemensamma aktiviteter på skolan som skolbibliote-

ket initierar. 
• Då vi har temaarbeten i klassen får vi tips och idéer på bra 

böcker som finns i skolbiblioteket. 
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• Vi har ett ständigt pågående samarbete angående bokprat, ut-
låning och hur vi ska nå fram till att barnen får en bra läsför-
ståelse med hjälp av böcker. 

• Här kan man få hjälp med att söka böcker och förslag på 
böcker som kan passa barnen på deras nivå. 

• Det finns material inköpt med tanke på specialpedagoger och 
det arbete som de gör med barnen. 

• Bra tips och inbjudningar till olika evenemang och tävlingar 
som barnen kan delta i. Exempelvis projekt på Nordiska museet 
och Rum för barn på Kulturhuset. 

• Samarbete genom en bra kommunikation och möjligheter till 
konsultation. 

• Bibliotekarien lär känna eleverna och vet på vilken nivå de 
läser på. Det blir då ett större engagemang. 

• När man blir medveten om bibliotekets kunskapsområden så 
kan man utnyttja resurserna på rätt sätt. 

• Trevliga uppgifter vid barnboksveckan. 
• Själv blivit mer aktiv under årens lopp i att utnyttja biblioteket. 
• Biblioteket har fått fler böcker, fast anställd bibliotekarie  

och det finns ett större utbud på biblioteket vilket gör att det 
blir lättare att samarbeta. 

• Vi har läsveckor, barnboksvecka, röstar i Bokjuryn och har 
olika boklådor. 

De olika projekt som funnits under årens lopp har varit ett sätt att få 
lärarna mer aktiva och det har också varit ett medvetet val från min 
sida att erbjuda olika projekt att samarbeta i. Vid skolans barnboks- 
och läsveckor, som vi har varje termin, har jag tillsammans med 
skolans biblioteksgrupp (ett antal lärare från alla arbetslag) utvecklat 
intresset för och användandet av skolbiblioteket och dess möjlighe-
ter, och försökt få med alla lärare och klasser med hjälp av att visa på 
det positiva och betona att det ska vara roligt att läsa. Vi har även 
haft kringverksamheter runt läsning såsom skrivtävlingar, bildtäv-
lingar, tipsrundor, teaterframträdanden etc. 
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Vid planering av undervisning uppger 65 % av de tillfrågade att de 
ibland samarbetar med skolbibliotekarien, 17 % gör det aldrig. Endast 
6 av de 53 informanterna uppger att de själva söker i skolbibliotekets 
katalog. Varför söker så få i bibliotekets katalog? En orsak kan vara 
att det endast finns en publik dator ute i biblioteket som även an-
vänds till utlån och återlämning, detta på grund av platsbrist. Men jag 
tror att lärarna inte är medvetna om möjligheten att söka i katalogen 
eller så har de inte ett behov av att göra det. Det är ju enklare att 
fråga mig… På skolans alla datorer i klassrum och i personalens 
arbetsrum finns bibliotekets katalog sökbar. Det kan också bero på 
dålig information från min sida. 

Har då skolbiblioteket påverkat och förändrat lärarnas arbetssätt? 
Nej, svarar hela 50 % av informanterna. Hälften av dem som svarat 
tycker alltså inte att deras arbetssätt har förändrats. Jag tror att trots 
att det snart gått 10 år med ett bemannat skolbibliotek med goda 
ekonomiska resurser, så är lärarna ännu inte medvetna om vilka re-
surser som faktiskt finns att tillgå i skolbiblioteket. Speciellt då det 
gäller facklitteraturen finns det mycket kvar att göra för att få lärarna 
att inse vilken resurs biblioteket kan vara för barnens faktainhämtan-
de. Många av lärarna har arbetat på skolan i många år utan ett funge-
rande skolbibliotek och har nog tyvärr inte insett vilken skillnad ett 
bibliotek kan göra. De nyutbildade lärarna ser biblioteket mera som 
ett naturligt och självklart inslag i sin undervisning. 

42 % anser dock att skolbiblioteket har påverkat eller förändrat 
deras arbetssätt på följande sätt: 

• Vi läser mer i klassrummet och eleverna läser mer och bättre 
än tidigare. 

• Då man använder sig av böcker i undervisningen och utgår 
från att de alltid ska finnas med så får man nya uppslag och 
idéer hela tiden. 

• När man arbetar temainriktat finns det en bra tillgång på 
böcker som gör det lättare och enklare att arbeta med tema. 

• Biblioteket ger fördjupning och här finns material och man 
behöver inte begränsa sin undervisning på grund av materialbrist. 

• Användningen av tekniska hjälpmedel såsom Daisyspelare 
och ljudböcker har ökat i mitt arbete (säger flera). 
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• Då det finns engelsk skönlitteratur i olika nivåer kan barnen 
läsa på engelska i större utsträckning än tidigare. 

Det här var några av svaren som jag fått på lärarnas förändrade ar-
betssätt. Jag vet inte om svaren säger så mycket mer än att barnen 
läser mer och att det finns bra med litteratur till temaarbete. 

Spelar då skolbiblioteket en roll i elevernas lärande enligt perso-
nalen? Ja, det tycker en förkrossande majoritet, hela 96 % av infor-
manterna, att det gör på bland annat följande sätt: 

• Alla barn i vårt område har inte böcker hemma. Här får barnen 
en chans att ta sig in i bokens värld. Med hjälp av böckerna 
utvecklar barnen sin läsförmåga och läsförståelse. 

• Skolbiblioteket har en speciell roll genom att personalen 
känner eleverna och kan rekommendera/hjälpa dem hitta 
lämplig nivå på böckerna. 

• Läslust! Litteratur bearbetas i undervisningen på olika sätt. 
• Att ha tillgång till böcker av olika slag är positivt för barns 

läsning och språkutveckling. 
• Bibliotekarien har kunskap om böcker som hon delar med 

sig av. Hon initierar arbeten om böcker och författare. 
• Att ha tillgång till böckernas värld är oerhört viktigt för ele-

verna. Att ha tillgång till faktaböcker utan att behöva gå ut 
från skolan är också mycket viktigt för våra elever. 

• Genom att läsa och låna mycket utökas ordförrådet och lusten 
för läsning när de ser hur viktigt vi vuxna på skolan tycker 
det är med biblioteket. Det är bra att vi har tävlingar om litte-
ratur i olika former. 

• Skolbiblioteket är ingångsporten till kultur i alla former. 
• Det blir ett ökat intresse för svenskan. 
• Eleverna får läsa annan litteratur än textböckerna och där-

igenom får de lättare att läsa läroböcker. 
• Genom att komma i kontakt med och läsa skönlitteratur och 

fakta så lär de sig väldigt mycket. 
• Barnen blir mer intresserade av bokvärlden, författare och il-

lustratörer.
• Med hjälp av böcker och berättelser utvecklas barnens fantasi. 
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Det märks att här har biblioteket lyckats med att få lärarna att inse 
vikten av att läsa och att läsa mycket och att detta är viktigt för bar-
nens läs- och skrivförmåga. Lärarna har insett att biblioteket genom 
skönlitteraturen ger eleverna möjlighet att komma in i det svenska 
språket och att genom böckerna lära sig mer, vilket även påverkar 
barnens kunskapsinhämtning i övriga ämnen i skolan. 

Elevernas intresse för läsning har påverkats genom skolbibliote-
kets arbete enligt 80 % av de tillfrågade, medan 15 % inte har någon 
uppfattning här. Bland annat tas bokprat upp som en aktivitet som får 
elevernas läsintresse att öka och som viktigt framhålls även att det är 
lätt att låna. Tillgängligheten är också viktig, likaså att klasserna har 
1 timma i veckan schemalagd för biblioteksbesök. Eleverna blir med-
vetna om hur viktigt det är att läsa böcker och att det finns många 
och bra böcker i skolbiblioteket. 

Skolbiblioteket bidrar till att skolans mål uppfylls, tycker 89 % av 
informanterna, medan 11 % svarar att de inte vet. En majoritet tycker 
också att det är viktigt att böcker på elevernas modersmål finns att 
tillgå i skolbiblioteket i vårt område, där så många barn har andra 
modersmål än svenska. 

Utveckling av skolbiblioteket menar man kan ske bland annat genom 
böcker på flera språk, genom att varje dag vara tillgängligt, erbjuda 
mer tid till samarbete, bokprat för lärare, bokprat om facklitteratur, 
flera bibliotekarier med mera. 

Intervju med biträdande rektor 
Hur ser då skolledningen vid Askebyskolan på resultaten av enkäten? 
Askebyskolans biträdande rektor tycker att svaren är lite ojämna. 
Hela 89 % av informanterna menar visserligen att skolbiblioteket 
bidrar till att uppfylla skolans mål, men samtidigt är det 17 % som 
inte använder sig av skolbiblioteket i sin undervisning. Det borde 
vara fler som samarbetar med skolbibliotekarien vid planering av sin 
undervisning, konsulterar vid val av böcker etc., menar biträdande 
rektor. Alla borde använda sig av skolbiblioteket varje vecka och inte 
som nu bara 68 %. 

Hela 80 % anser att elevernas läsning har påverkats av skolbiblio-
tekets arbete och det är bra. Men på frågan om man tycker att det är 
viktigt med böcker på elevernas modersmål borde alla svara ja i vårt 
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område där eleverna har så många olika modersmål, menar biträdande 
rektor, och inte 75 % som resultatet nu blev. 

Det finns inga nackdelar med ett skolbibliotek – endast fördelar, 
menar han vidare. Det kostar pengar förstås men det måste det få 
göra. Skolbiblioteket bör hållas fräscht så att alla tycker att det är 
viktigt att använda sig av det i sin undervisning. Han menar också att 
det är viktigare än någonsin med läsning då det känns som om språket 
håller på att ”kuta” ifrån oss. Snabba frågor – korta svar. Tekniken 
jobbar emot oss. Han är rädd för att det endast i framtiden kommer 
att vara en intellektuell elit som läser. Detta gör att skolbiblioteket 
blir ännu viktigare och att eleverna måste kunna läsa dagens författare, 
men även klara av att läsa äldre litteratur. 

Vilken tycker då biträdande rektor är skolbibliotekets huvudupp-
gift? Här blir svaret glädjen att läsa böcker! Att väcka läslusten – det 
finns inget annat hjälpmedel för läsningen än att läsa och att läsa 
mycket, menar han. Böcker är seriösa, de hjälper läsaren att lära sig 
”hitta hem” i andra miljöer. Läsandet ligger i botten till allt lärande och 
det är viktigt att kunna läsa mellan raderna och att kunna språket. Han 
menar också att det är lika viktigt att läsa fackböcker som skönlitte-
ratur och även serietidningar för att få igång läslusten – bara du läser! 

Den sista frågan till biträdande rektor var hur han skulle vilja att 
skolbiblioteket utvecklas? Förr var det ju mycket krångligare att hitta 
på bibliotek, men med teknikens hjälp har detta blivit mycket bättre, 
konstaterar han. Skolbiblioteket ska vara levande – alla ska vara där! 
Därför vore det bra om det fanns en plats i skolbiblioteket för att kunna 
sitta tyst och läsa; att gemensamt med andra sitta i tysthet och bara läsa.

Reflexioner kring resultaten på Askebyskolan 
Under åren som skolbiblioteket har funnits har det fått sin självklara 
plats i undervisningen på skolan även om det ännu är mest skönlitte-
raturen som står i centrum för verksamheten. Då man ser hur lärarna 
har svarat så är det där behovet också finns för barnen då så gott som 
alla barn har svenska som andra språk, både för läs- och skrivutveck-
lingen. Biträdande rektor påpekar också hur viktigt det är med läs-
ningen för språkets utveckling och att alla barn känner läsglädje. 
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Flera har påpekat, även biträdande rektor, att det finns ett behov av 
en tyst läs- och arbetsvrå på biblioteket, men med nuvarande placer-
ing av biblioteket är det en omöjlighet på grund av lokalens utformning. 

Vikten av böcker på andra språk framgår med tydlighet i under-
sökningen och det är ett område som det bör satsas mer resurser på. 
Idag finns det böcker på de största språken som vi har på skolan och 
även på engelska. Det är något att fundera på om det ska vara flera 
språk eller mera böcker på de befintliga språken vi har idag. 

Trots att alla klasser har en schemalagd bibliotekstimma i veckan 
så svarar endast 68 % att de använder biblioteket varje vecka. Alla lärare 
kommer inte med sin klass till biblioteket. De skickar oftast med fritids-
personal på bibliotekstimmen och anser kanske inte då att de själva 
använder biblioteket (vilket de i och för sig heller inte gör). Biträdande 
rektors åsikt är att alla bör använda sig av skolbiblioteket varje vecka 
och det känns bra att skolledningen har den uppfattningen i frågan. 

Ett samarbete med fritids vore något att försöka utveckla framöver 
för biblioteket. Det skulle kunna vara bokklubb, bokcirkel, högläs-
ning etc. på eftermiddagstid. En annan service mot fritids vore att 
alltid ha filmer, beställda från medioteket, till utlån. På fredagsefter-
middagarna tittar de ofta på film. Hur arbetar jag nu i övrigt vidare 
med de frågor som kommit upp i undersökningens resutat? Jag ser 
många av de frågor, och även åsikter, som har kommit upp som en 
informationsbrist. Biblioteket måste informera mera om vilka resur-
ser som finns och vilket bra verktyg det kan vara i elevernas kun-
skapsinhämtning. 

Undersökningen på Knutbyskolan 
Rent praktiskt visade sig distribueringen av enkäter på Knutbyskolan 
vara precis så besvärlig som vår handledare varnat för att den ibland 
kan bli. Skolan anordnade inga personalmöten under den tid då enkäten 
skulle lämnas ut. Med rektors stöd presenterade jag den på ett mor-
gonmöte för all personal (som inte hade sovmorgon eller av någon 
annan anledning inte var närvarande) i mitten av februari och bad om 
att den skulle fyllas i snabbt. En tredjedel svarade inom en vecka. 
Därefter skickade jag en påminnelse till alla via mejl i början av mars 
efter att först ha påmint på ytterligare ett morgonmöte, och några till 
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svarade. Vid en studiedag den 12 mars delade jag ut nykopierade 
enkäter till alla som inte svarat. Tyvärr ansåg inte rektor att tid kunde 
avsättas på mötet för att svara, men hon påminde under dagen om att 
den skulle fyllas i och lämnas in. Till slut lämnades 51 av 66 enkäter 
in, varav 4 blanka. Detta innebär en svarsfrekvens på 77 %, vilket 
ändå måste anses som mycket bra. Några har kommenterat varför de 
inte svarat, t.ex. slöjd- och gymnastiklärare som inte själva använder 
biblioteket men ändå anser det vara viktigt för eleverna. Kanske kan 
samtalen som skedde med dessa lärare i samband med enkäten dock 
resultera i samarbete framöver. 

Resultaten
Enkäten besvarades av 30 (av 31) lärare, 5 (6) speciallärare, 4 (5) för-
skollärare, 6 (14) fritidspedagoger och 2 övriga (kurator och en person 
med huvudsakligen administrativa uppgifter). Någon påpekade att t.ex. 
yrkesbeteckningen barnskötare saknades i enkäten, varför yrkesbeteck-
ningarna får betraktas som ungefärliga. Sämst är svarsfrekvensen bland 
fritidspedagogerna, vilket kan hänga samman med deras arbetstid 
som innebär att alla inte alltid är med på skolans morgonmöten. 

Av de svarande är 83 % kvinnor. Åldersmässigt fördelade sig in-
formanterna på följande sätt: 17 % är 35 år eller yngre, 64 % 36–60 
år, 13 % över 60 år och 6 % angav ingen ålder. De allra flesta (42 %) 
har arbetat 1–5 år på skolan, 11 % mindre än ett år, 32 % 6–20 år och 
en liten grupp (15 %) mer än 20 år. Sammanfattningsvis kan man 
alltså säga om informanterna att majoriteten har arbetat på skolan i 
mindre än fem år, medan en liten grupp varit där mycket länge – 
största delen av sitt arbetsliv. Åldersfördelningen speglar i viss mån 
detta med en medelålder som ligger under 50 år. 

En stor majoritet, 91 % (43 informanter), säger sig använda bib-
lioteket i undervisningen och de flesta har angivit flera av de svarsal-
ternativ vi föreslog. De lånar själva till eleverna (29), skickar elever 
för att låna (22), kommer enbart för att låna (14) och kommer med 
klassen för bokprat och lån (25). I kommentarerna sägs bl.a. att man 
ber om råd och stöd och information om t.ex. lämplig litteratur inför 
temaarbeten, hjälp att samla ihop litteratur för dessa, hjälp med att 
söka och beställa böcker från andra bibliotek, tips om högläsnings-
böcker och böcker på olika LUS-nivåer. LUS står för läsutvecklings-
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schema och är en metod som används av Stockholms skolor för att 
mäta elevernas framsteg när det gäller läsning. Tester görs på alla 
elever varje termin (se vidare i Allard m.fl., Nya Lusboken). Några 
lånar facklitteratur och konsulterar beställningskataloger. En säger 
sig ha prioriterat bort biblioteket på grund av för få undervisnings-
timmar men uppmuntrar i stället eleverna att gå på rasten. 

På frågan ”hur ofta?” svarade 61 % varje vecka och 15 % varannan 
vecka, medan övriga svar varierade mellan ”dagligen” till ”en gång” 
via ”vid behov”, ”vid tema”, ”månadsvis” eller ”terminsvis”. 6 % svarar 
att deras användning av biblioteket minskat de senaste åren medan 
övrigas användning antingen ökat eller är oförändrad (47 % vardera). 

Om samarbetet svarar 21 % att det är bra, 70 % att det är utmärkt 
och 9 % har inte svarat på den frågan. Ingen har fyllt i ”dåligt” eller 
”någorlunda”. Drygt hälften av de svarande, 51 %, anser att samarbetet 
utvecklats med tiden, medan 26 % svarar nej och 23 % har lämnat 
den obesvarad. Det går inte att av svaren utläsa något specifikt område 
där samarbetet utvecklats. Snarare verkar det som att en majoritet av pe-
dagogerna nu upptäckt att de kan få hjälp av biblioteket med en rad saker. 

Mera än en fjärdedel, 26 %, svarar också att de aldrig samarbetar 
med skolbiblioteket vid planering av undervisningen, Drygt hälften, 
53 %, gör det dock ibland, ofta eller alltid. 34 % säger att de själva 
söker i katalogen, men hela 66 % gör det inte. 

Många har lämnat kommentarer kring hur samarbetet utvecklats 
(fråga 9). Flera säger att de lärt sig använda biblioteket som resurs, 
att de nu kommer mera regelbundet, att de har stort förtroende för 
bibliotekspersonalens kunskaper och att detta lett till att de ställer fler 
frågor, att det nu bokpratas på skolan. Vidare sägs att biblioteksper-
sonal och lärare tar och ger varandra information om vad som behövs 
i klassen, diskuterar hur det ska fungera med eleverna i biblioteket 
och har samtal om böcker, genrer, litteratur och ämnen. Biblioteks-
personalen sägs också lära sig elevernas behov och läsnivåer och 
följa skolans projekt. Positivt anses också vara, att barnen får höra en 
saga varje gång de kommer till biblioteket med klassen/gruppen. På 
frågan om huruvida biblioteket påverkat lärarnas arbetssätt svarar 
39 % att de anser att så är fallet, medan 55 % menar att det inte gjort 
det (fråga 12). I kommentarerna här sägs bl.a. att alla elever tack vare 
biblioteket kan delta i alla teman utifrån sin läsnivå, att biblioteks-
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personalen har god kunskap om LUS-nivåerna, att man får hjälp med 
att leta litteratur och därmed spar tid, att de boktips man får ger ut-
rymme för mer intensiva lässatsningar, att man nu använder litteratur 
mer tematiskt, att biblioteket har böcker på flera språk och anordnar 
författarbesök samt att biblioteket ger stöd i informationssökning. 

Majoriteten (92 %) menar att skolbiblioteket spelar en roll i ele-
vernas lärande. 4 % svarar ”vet ej” på frågan och lika många har inte 
svarat alls (fråga 13). 4 personer, av vilka en är lärare, har alltså ing-
en uppfattning i den frågan. Det här är dock den fråga som gett upp-
hov till flest kommentarer. De handlar mycket om elevernas ökade 
intresse för att läsa böcker, att detta påverkat deras läsning och 
språkutveckling positivt och att de gärna går till biblioteket. Man 
uppskattar också tips om nya böcker och påpekar vikten av att det 
finns litteratur inom många olika områden och på olika nivåer. Till-
gängligheten anses viktig. Flera talar om bokens betydelse i männi-
skans liv och sociala och intellektuella utveckling. Att söka informa-
tion, bredda och fördjupa olika arbetsområden och att hitta böcker 
som kan fördjupa ett intresse eller förklara något man undrar över är 
också sådant man uppskattar – att inte bara vara hänvisad till Internet. 
Flera talar även om biblioteket som en lugn och stimulerande litterär 
miljö som också är en länk till andra bibliotek och världen utanför 
skolan. Flera påpekar vikten av utbildad och kunnig personal. Någon 
sammanfattar: faktasök, läsupplevelser, språkutveckling. 

På fråga 14 svarar 77 % att elevernas intresse för läsning påver-
kats av skolbibliotekets arbete, 17 % vet ej och 6 % har inte svarat. I 
kommentarerna talas här om vikten av bokprat, om tillgänglighet, att 
öppethållande på rasterna då eleverna kan komma och söka efter eget 
intresse är viktigt, och någon säger att majoriteten av eleverna har 
nått sina mål i läsning. 

På frågan om skolbiblioteket bidrar till att uppfylla skolans mål 
(fråga 15) svarar en förkrossande majoritet, 91 %, ja och 9 % vet ej. 
Hela 77 % anser också att det är mycket viktigt att skolbiblioteket 
erbjuder litteratur på elevernas modersmål, 21 % anser det ganska 
viktigt och 2 % menar att det är oviktigt. 

Den sista frågan handlar om hur skolbibliotekets verksamhet kan 
utvecklas, och här finns en hel del förslag. Mera utökade öppettider 
är ett önskemål, särskilt från fritidsverksamheten som vill komma på 
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eftermiddagstid, liksom tid för läxläsning eller sökning och lån i lugn 
och ro efter skoldagens slut. Fler böcker på svenska plus modersmål 
och böcker på modersmålen önskas, fler och regelbundna författar-
besök likaså. Man föreslår också bokinformation för lärarna om ny-
utkommen barnlitteratur – även bokcirklar – med fokus på nya in-
fallsvinklar för hur skön- och facklitteratur kan användas i skolans 
arbete. Information om aktuell vuxenlitteratur med anknytning till 
skolans värld önskas också, liksom teater/dockteater utifrån olika 
sagor och musiklyssning. 

En analys av svaren från dem som varit anställda kortast tid (0–5 
år) och dem som varit anställda längst (mer än 20 år) visar inga stör-
re skillnader mot hela gruppen, kanske för att de nyanställda repre-
senterar hela åldersspannet (24–62 år) och alla yrkeskategorier. 
Bland de signifikanta skillnaderna är dock att de nyanställda nästan 
alla kommer ofta, varje vecka eller mer, medan frekvensen för dem 
som arbetat länge är jämt fördelad mellan varje och varannan vecka 
och mera sällan. Det är kanske inte så förvånande att det är de som 
arbetat längst som i högre grad anser att samarbetet utvecklats med 
tiden, eftersom de har lättast att jämföra med hur det var tidigare. Det 
är också den längst anställda gruppen som i högre grad anser att 
skolbiblioteket påverkat deras arbetssätt. Att det är så, är kanske 
naturligt med tanke på att skolbiblioteket kommit till under deras tid 
på skolan, medan det för de nyanställda fanns där som en resurs att ta 
i bruk redan från början. De som varit anställda länge kommer där-
emot mera sällan, vilket kan hänga samman med att man som regel 
är två vuxna i klassrummet – 2 lärare eller lärare plus fritidspedagog. 
Om man har delat arbetsuppgifterna efter intresse så kommer som 
regel den lärare som har svenskämnet. I annat fall kommer kanske 
den person som bedöms vara minst kvalificerad med eleverna till 
biblioteket som ju kräver en mindre aktiv undervisningsinsats från 
lärarens sida. 

Intressantare skillnader i biblioteksanvändning får jag fram när jag 
skiljer ut de mindre yrkesgrupperna: förskollärare (4 personer), fri-
tidspedagoger (6) och speciallärare/-pedagoger (5). Särskilt special-
lärarna/-pedagogerna har en mer varierad frekvens i sina biblioteks-
besök, från dagligen, varje vecka eller månad till vid temaarbete. 
Fritidspedagogerna anger att de kommer varje vecka, månad, termin 
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eller vid behov. För den sistnämnda gruppen handlar det nog om 
besök i olika roller, dels klassbesök i samverkan med lärare varje 
vecka, dels för fritidsverksamheten som sådan där besöken sker mera 
sällan. Önskan om utökat samarbete framkommer från fritidspedagog-
håll i förslagen om utveckling av skolbibliotekets verksamhet, där 
några vill ha eftermiddagsöppet för fritidsverksamheten. Någon förskol-
lärare har särskilt påpekat att de lånar faktaböcker, vilket jag tolkar 
som att de hämtar en del av sitt undervisningsmaterial i biblioteket. 

Samtal med rektor 
Skolans rektor sade sig på frågan om ett allmänt intryck av under-
sökningen ha noterat att resultatet är positivt, och att det ur detta 
framgår att bibliotekariens och lärarnas syn på biblioteket är litet olika. 

Skolbibliotekets huvuduppgift är, menar hon, dels att hjälpa ele-
verna att öka måluppfyllelsen, dels att påverka deras språkutveckling 
genom läsning av böcker. Hon menar också att det är viktigt att lära 
dem informationssökning, vilket barnen i vårt område har större behov 
av att kunna än helsvenska medelklassbarn eftersom de har en annan 
kulturbakgrund och kanske ingen att fråga hemma om en rad saker, 
t.ex. frågor som har med specifikt svenska förhållanden att göra. Hon 
ser också biblioteket som en del i en struktur av läsåret med åter-
kommande läsveckor etc. 

Vi var överens om att en utveckling av samarbetet med fritids-
verksamheterna vore bra. Hon påpekade att det är en kort tid på ef-
termiddagen det handlar om – före mellanmålet – sedan börjar barnen 
gå hem. Samarbetet skulle kunna handla om projekt men också helt 
enkelt om öppethållande för läsning och lån. Det vore också intres-
sant med bibliotekskafé för personalen där information skulle kunna 
ges om barn- och ungdomslitteratur men även om skön- och facklit-
teratur för vuxna med anknytning till områden som berör skolans 
arbete eller som kan öka förståelsen för och insikterna om hur man 
tänker i olika kulturer. Fler författarbesök för att ytterligare stimulera 
till läsning är också intressant. 

Reflexioner kring resultaten på Knutbyskolan 
Det är mycket positiva åsikter om biblioteket som kommer fram i 
enkätsvaren från Knutbyskolan. Här kan man fråga sig om de 15 som 
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inte svarat eller lämnat in blankt är de som är mest negativa i sin 
inställning och därför valt att inte svara. Någon tar upp att biblioteket 
tillhandahåller läromedelskataloger, men bara en enda nämner den 
stora hantering av skolans läromedel som också ingår i bibliotekets 
uppgifter. Är detta något man inte är nöjd med? Tyder detta i så fall 
på att man är ovillig att ta upp sådant som kan tolkas som negativ 
kritik? Eller betraktas detta inte som biblioteksverksamhet? 

Påfallande är, att biblioteket används på många olika sätt, och det 
är uppenbart att yrkestillhörigheten och arbetssituationen i hög grad 
påverkar hur man gör det, kanske mer än personligt intresse. För 
personalen är skolbiblioteket ett fackbibliotek, medan det för elever-
na är ett bibliotek för både nytta och nöje. De som är ansvariga för 
klasser eller grupper arbetar gärna med ett fast schema men där inne-
hållet i besöket kan variera, medan övriga i högre grad anpassar sina 
biblioteksbesök efter vad de för tillfället arbetar med. En mindre del 
kommer till biblioteket i syfte att få inspiration. 

Många hänvisar till barnens positiva inställning till biblioteket, att 
de gärna går dit, att de lär sig mycket, blir mer intresserade etc. Och 
kanske har elevernas positiva inställning påverkat pedagogerna till 
att vilja utveckla samarbetet med biblioteket. 

Bland de förslag till utveckling av verksamheten som gavs i enkä-
ten och av rektor är det framförallt två som känns självklara att ta itu 
med för mig som bibliotekarie, dels ”bibliotekskaféer” med informa-
tion och diskussion kring litteratur och presentation av genomförda 
projekt, dels att utveckla samarbetet med fritidsavdelningarna.  

Undersökningen på Kvarnbyskolan 
Efter att först ha informerat personalen om att det skulle göras en 
enkätundersökning och syftet med den, genomfördes undersökningen 
vid Kvarnbyskolan på ett personalmöte som är obligatoriskt för all 
undervisande personal. Rektor var dock noga med att påpeka att det 
var frivilligt att delta i undersökningen. 

Det var smidigt att göra undersökningen vid ett tillfälle när de 
flesta var samlade, eftersom alla som var där fyllde i och lämnade in 
enkäten. De som just då hade hand om barnen på fritids fick enkäten 
och fyllde i den senare och lade i mitt postfack. Till dem som inte 
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deltog i det obligatoriska mötet på grund av sjukdom, kurs eller annat 
distribuerade jag enkäten i postfacken och bad dem lämna senare. 
Det har dock varit svårare att få in dessa enkäter. 

Resultaten
Enkäten delades ut till 60 personer och besvarades av 51, vilket in-
nebär en svarsfrekvens på 85 %. Yrkeskategorierna bland de svaran-
de (fråga 1) var 37 lärare, 3 speciallärare, 7 förskollärare samt 4 öv-
riga. Inga fritidspedagoger deltog. 

Av de deltagande var 41 kvinnor och 10 män (fråga 2), vilket är 
naturligt eftersom kvinnorna utgör en stor majoritet på arbetsplatsen. 
Ifråga om ålder (fråga 3) ville 4 kvinnor inte uppge den, men av de 
övriga är en stor majoritet, 31 personer 36–60 år. 10 personer tillhör 
gruppen 20–35 år och 6 är över 60 år. 

Antal år man arbetat på Kvarnbyskolan skulle redovisas i fråga 4. 
Här svarade 8 informanter att de arbetat 1–5 år, 22 att de arbetat 6–
10 år och 11 i 10–20 år. 10 informanter har varit på skolan mer än 20 
år. Ingen av dem som svarat har arbetat på skolan mindre än ett år. 
Det kan alltså noteras här att hela 43 personer (72 %) arbetat mer än 
6 år på Kvarnbyskolan, vilket betyder en stabil personalgrupp. Tre 
informanter (kvinnor) svarade på fråga 5 att de själva haft hand om 
ett skolbibliotek. 

Nästa fråga handlade om huruvida man använder skolbiblioteket i 
sin verksamhet/undervisning? (fråga 6 a). De flesta, 45 (88 %), sva-
rade ja på den frågan. Svaret på frågan ger också information om 
hur: majoriteten, 32 personer, lånar själva till eleverna. 27 kommer 
med klassen för bokprat och lån, 25 skickar eleverna att låna och 15 
kommer enbart för att låna. Men här nämns även annat som man 
använder skolbiblioteket till. Flera tar upp bokprat för lärarna i ar-
betslaget, det är en uppskattad aktivitet, benämningen inspirations-
samtal förekommer. Några har även deltagit i Läsecirk-
lar/studiecirklar. En lärare skriver ”Har varit med i en studiecirkel 
om barnlitteratur under förra läsåret. Vi fick boktips av bibliotekarien 
och läste sedan själva barnböcker inom olika kategorier och berätta-
de för varandra.” Vad som här åsyftas är de bokprat för lärare i ar-
betslagen (alla lärare i en årskurs), med utvald både fack- och skön-
litteratur inom aktuella ämnesområden, t.ex. Asien, stenåldern, krop-
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pen, där lärarna fått önska tema på böckerna till nästa gång. I en lä-
secirkel/studiecirkel för lärare i arbetslag har man efter en presenta-
tion av barnböcker, t.ex. Bokjuryböcker, valt ut några och läst hem-
ma för att sedan vid nästa träff berätta för varandra om böckerna och 
om man anser att boken passar för eleverna. Läsecirkeln har lärarna 
fått räkna som fortbildning. 

Andra framhåller den vardagliga servicen som att få råd och hjälp 
med litteratur, att man bollar idéer med bibliotekarien och får hjälp 
med beställningar från andra bibliotek, att man får bra boktips om 
högläsningsböcker, böcker till läsläxor och till olika teman. Förfat-
tarbesök som bibliotekarien arrangerat skriver man också om. En 
lärare skriver att ”Ber bibliotekarien om råd och hjälp vid temaarbe-
ten, speciella helger etc. Får ofta hjälp om ”snabbfakta” behövs. Får 
hjälp med bokgruppsböcker (bokcirklar) böcker till LUS-test. Elever 
med specialintressen får goda råd.” 

Nästa fråga (6b) handlade om hur ofta informanterna använder 
skolbiblioteket. Varje vecka svarar en majoritet, 29 personer (57 %), 
varannan vecka 8 (16 %), varje månad 4 (8 %) och övriga varje termin 
eller vid behov. Hur har användningen av skolbiblioteket förändrats 
under de senaste åren (fråga 7)? Här menar 13 personer (26 %) att 
den har ökat, medan 30 personer (57 %) menar att den ser likadan ut 
nu som tidigare. Att såpass många svarat att de använder biblioteket 
lika mycket nu som de gjort tidigare kan bero på att bibliotekets existens 
är självklar, det finns som en del i skolans vardag. Den stora föränd-
ringen kom ju för flera år sedan när skolbiblioteket började använda 
en ny lokal, från att dessförinnan ha funnits i ett låst rum ovanför 
matsalen. Tre informanter har dock minskat användningen och fem 
har inte svarat på frågan. 

Samarbetet med bibliotekspersonalen, hur fungerar då det (fråga 
8)? De allra flesta, 46 informanter (90 %), är nöjda med samarbetet 
och tycker att det fungerar bra eller utmärkt. Frågan är dock om sam-
arbetet utvecklats med tiden (fråga 9)? Ja, svarar hälften 26 (50 %). 
Detta var möjligen en svår fråga att besvara, som kräver mera efter-
tanke. Vad menas med samarbete? Jag konstaterar hur som helst att 
10 (20 %) valt att inte besvara just denna fråga och att 15 (30 %) inte 
tycker att samarbetet utvecklats. Följdfrågan om man skrivit ja (på 
fråga 9) ger följande svar: ”Skolbiblioteket är en självklar del av 
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undervisningen nu, både för lärarna och eleverna” skriver en lärare, 
en annan menar att ”när vi fick en heltidsanställd bibliotekarie på 
skolan så fanns det utrymme för ett bättre samarbete” och ”vi tar med 
klassen på bokprat en schemalagd tid varje vecka.” Bokpraten för 
eleverna återkommer i flera svar, likaså bokpraten för lärarna liksom 
läsecirklarna. Vidare skriver man att bibliotekarien har grupper i 
”Elevens val”. Här avses dels läsgrupper, dels elever i årskurs två 
som på ett lekfullt sätt lär sig om signum och hur bibliotekets böcker 
står och skillnaden på skön- och facklitteratur. Elever i årskurs sex 
”pryar” som assistenter i biblioteket, två och två per vecka. 

Några påpekar att de får förslag på lämpliga böcker för svaga 
barn, andra får hjälp med hembeställning av specialböcker (taktila) 
och DAISY från TPB. Tips och idéer om olika böcker och information 
om ny intressant litteratur får man också, enligt svaren. Bibliotekarien 
har tid att hjälpa till i planeringen av teman; hjälper till i frågor som 
rör pedagogik och metodik och ger också förslag på andra kulturella 
evenemang. En lärare skriver ”Med nuvarande bibliotekarie kan man 
få hjälp med ’allt’. Öppen för nya idéer och kommer med egna för-
slag som man gärna nappar på.” Några påpekar också att det är roligt 
att komma till biblioteket och att det är lättare att samarbeta när man 
känner varandra bättre. 

Samarbetar du med bibliotekets personal när du planerar din un-
dervisning? var fråga nr 10. Här svarade 33 personer (65 %) att de 
samarbetar ibland, en gör det ofta och 12 (23 %) gör det aldrig. Fem 
har inte svarat på frågan. Knappt hälften, 22 informanter (43 %) sö-
ker själva i skolbibliotekets katalog, medan 25 (50 %) aldrig gör det. 

Frågan var vidare om skolbiblioteket påverkat/förändrat lärarnas 
arbetssättet (fråga 12). Här svarade 24 (47 %) ja, medan 23 (45 %) 
svarade att nej, det har det inte. Följdfrågan till dem som svarat ja 
gav svar som ”Här har vi en utbildad bibliotekarie som kan hjälpa 
mig och eleverna på ett bra sätt.” Närheten och tillgängligheten nämner 
flera informanter vidare. Det är lätt för både barn och personal att 
låna. Det är viktigt med bokprat, säger man även här. En lärare skri-
ver: ”Regelbundna bokprat är en del i veckans arbete. Vi låter barnen 
’leka’ bibliotekarie i klassrummet och de berättar för varandra om 
böcker de läst. Jag dukar fram många böcker i klassrummet så bar-
nen blir sugna.” Lärarna använder också litteraturen mera i undervis-
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ningen nu, tillgången till flera källor påpekas. ”Vi forskar mer” skriver 
en lärare ”och vi läser mer skönlitteratur”. En annan lärare jämför: 
”På den skola där jag var anställd tidigare (söderort) hade vi inget 
bibliotek. Där var det svårare att hitta lätt litteratur – såväl till mig 
själv som till eleverna.” 

På frågan om de anser att skolbiblioteket spelar en roll i elevernas 
lärande (fråga 13) svarade en överväldigande majoritet, 47 informanter 
(92 %), ja. Ingen svarade nej på den frågan, men tre avstod från att 
svara och en visste inte. Följdfrågan till dem som svarat ja gav 
många svar. Läsningen är viktig tycker alla, för rekreation, kunskaps-
inhämtning och personlig utveckling. Skolbiblioteket hjälper till att 
skapa läslust. Det är kul att läsa – kul att komma till biblioteket. 
Andra exempel på kommentarer här är: 

• Vi bygger vår undervisning på läsning och litteratur. 
• Mycket av god skönlitteratur är en stor del av undervisning-

en och barnens ordförråd, förståelse av hur ”allt” fungerar 
ökar ju för varje bok de läser. Lusten att läsa ökar när ett bib-
liotek med en inspirerande skolbibliotekarie finns tillgänglig. 

• Det är mycket viktigt att man har tillgång till ett bibliotek 
nära. Det ska inte vara jobbigt att gå till biblioteket. Man har 
stora möjligheter att utnyttja biblioteket ofta. 

• Att läsa böcker blir en naturlig del i lärandet. Man lä-
ser/högläser både i hemmet och i skolan. 

• Många elever (med stigande ålder) går ofta till biblioteket 
och lånar själva – språkutvecklande. Dessutom uppmuntras 
eleverna att läsa över sommaren vilket också är bra. (Här 
åsyftas sommarläsklubben som finns.) 

• En dator är en dator, en bok är alltid en bok, den kan avnju-
tas i lugn och ro. Man kan gå dit och få en stund för sig själv 
med boken. Att kunna välja och vraka, se och ta på informa-
tionen på ett annat sätt än vad en dator kan erbjuda. 

• Barnen befäster och utvecklar sin läslust. Genom att det 
finns rikligt med skönlitteratur har de en valmöjlighet och en 
chans att individanpassa sitt läsande. 
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Fråga 14 handlade om huruvida elevernas intresse för läsning har 
påverkats genom skolbibliotekets arbete. Visst är det så, menade 40 
informanter (78 %). Ingen svarade nej på denna fråga men 6 visste 
inte och 5 gav inget svar. En följdfråga fanns även här till dem som 
svarat ja. ”Självklart!” tyckte några. Intresset för läsning har ökat. 
Det är kul med böcker, roligt att läsa. Barnen går ofta till skolbiblio-
teket och lånar på rasterna och de läser också mera. De söker själv-
klart på biblioteket efter nya böcker och flera böcker i serier. ”Bok-
pratet ger mycket för vår 1:a. Kul att lyssna och läsa, kul att låna 
eller bara titta i böcker en stund.” En annan informant menar att 
”Eleverna lånar regelbundet böcker. De inspirerar varandra genom 
att berätta om vilka böcker de har läst. Det blir mycket ’bokprat’ i 
klassrummet, vilket väcker nyfikenheten och lusten att läsa.” I ett 
svar konstateras att ”Bibliotekarien har bättre koll på bokutbudet än 
vad klassläraren har”. 

Bidrar skolbiblioteket till att uppfylla skolans mål (fråga 15)? Ja, 
det anser de allra flesta informanter på Kvarnbyskolan, 42 (82 %). 
Resterande svarade inte eller visste ej. Hur viktigt tycker du att det är 
att skolbiblioteket erbjuder böcker på elevernas modersmål? löd fråga 
16. Här tyckte 30 informanter (60 %) att detta är mycket viktigt, 
medan 17 (33 %) tyckte att detta var ganska viktigt. 

Sista frågan handlade om hur man tycker att skolbibliotekets 
verksamhet kan utvecklas på skolan? Här återkommer flera förslag i 
svaren från Kvarnbyskolans personal: ökade öppettider, mera bokprat, 
mera personal, fler författarbesök, fler läsgrupper, fler klassuppsättningar, 
faktalådor, en hylla med intressanta böcker för vuxna med anknytning 
till de områden vi läser om, referensböcker t.ex. pedagogikböcker.

Samtal med rektor 
När bearbetningen av enkätundersökningen var klar fick Kvarn-
byskolans rektor läsa igenom resultatet. Därefter träffades vi och jag 
började med att fråga vad hon tyckt var mest intressant av det som 
framkom i undersökningen. Rektor menade att svaren överlag var 
väldigt positiva och i sig skulle kunna användas som argument för 
skolbibliotek. Mer av allt är ju det man önskat; ökade öppettider, 
flera bokprat. Detta kan också tolkas som ett bevis på att biblioteket 
är väl etablerat. Det är så självklart, det hör till skolans vardag. 
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Vilken är då skolbibliotekets huvuduppgift? Det viktigaste på vår 
skola är, enligt rektor, att tillhandahålla skönlitteratur. Läsningen är 
grunden. Man blir bra på att läsa genom att läsa. Hon menar också att 
hon i olika sammanhang framhåller biblioteket, pratar väl om det, 
t.ex. vid skolavslutningar när alla barn, föräldrar och syskon är med. 
Hon hjälper till att visa på dess betydelse i skolan. 

Hur ska då skolbiblioteket utvecklas? Rektor menar att utvecklingen 
pågår hela tiden. Mycket är redan gjort och biblioteket har en bra stan-
dard. Men framförallt informationssökningen skulle kunna utvecklas.

Reflexioner kring resultaten på Kvarnbyskolan 
Glädjande när man ser resultatet av undersökningen, är att de flesta 
är positiva till skolbiblioteket och det arbete som utförs där. Att det 
finns ett bra skolbibliotek har påverkat arbetssättet för många och de 
använder det i sin undervisning. Samarbetet har utvecklats med tiden 
och det är en självklar del av verksamheten. Alla tycker att skolbiblio-
teket spelar en roll i elevernas lärande och att deras intresse för läs-
ning har ökat. 

Intressant är att bara en nämner den ”Sommarläsklubb” som skol-
biblioteket har varje sommar för att inte barnen ska tappa läsningen 
under lovet, och där många elever brukar delta. Ingen tar heller upp 
krubbvisningarna i advent som är ett återkommande inslag, eller de 
läsveckor, läsdagar eller andra speciella arrangemang som skolbib-
lioteket ansvarar för. När jag läser svaren förstår jag att det är var-
dagsverksamheten som är väsentlig: att det t.ex. är öppet ofta. En 
fråga jag ställer mig som bibliotekarie, är varför det inte finns vikari-
er på skolbiblioteken om den ordinarie bibliotekarien är sjuk. Varför 
finns inte en pool på utbildningsförvaltningen med några biblioteka-
rier som kan hoppa in, precis som Stadsbiblioteket har? 

Jag inser också att när man börjar en skolbiblioteksverksamhet 
växer den hela tiden. Behovet är stort och en idé ger en annan. Det är 
svårt att kunna förverkliga alla önskningar som ensam bibliotekarie 
utan assistent. Det är märkligt att man har färre personal i grundskolan 
än på gymnasiet där jag tidigare arbetade. Precis som om behoven är 
mindre, för att eleverna är yngre. Det är ju precis tvärt om. 

Skolbiblioteket spelar stor roll för elevernas lärande och läsande 
tycker de allra flesta i enkätundersökningen. Läsningen som är så 
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grundläggande för alla fortsatta studier och för språkutvecklingen 
byggs ju upp i de lägre årskurserna. Därför borde det vara mer per-
sonal på skolbiblioteken i de lägre årskurserna. 

Denna enkätundersökning gav oss svar på personalens åsikter. De 
påminner mycket om de svar vi fick när vi 2003 frågade eleverna om 
deras åsikter. På frågan ”Vad tycker du om Kvarnbyskolans biblio-
tek?” var nästan alla svar positiva. Argument som förekom hos 
många var: för att det är nära, för att det finns bra böcker där, för att 
det är roligt att läsa, för att det är öppet varje dag, för att det är öppet 
på rasterna för att man får hjälp när man behöver, för att man känner 
bibliotekarien. Några elever skrev att de blir bättre på att läsa och att 
lära sig svenska. 

Det som fick negativ kritik och som borde ändras var: biblioteket 
ska vara öppet mera, det ska vara större, det ska vara tystare, ett spe-
ciellt läsrum förslog någon. De vill ha sköna stolar och en myshörna. 
Dessutom fanns önskemål om fler böcker av olika slag, tonårsböck-
er, djurböcker, spännande böcker, roliga böcker. Böckerna ska finnas 
i flera exemplar. 

Slutdiskussion 
Vi kan konstatera att resultaten inte skiljer sig mycket åt mellan de 
tre skolorna i Rinkeby. På alla skolorna svarade de allra flesta i per-
sonalen att de använder biblioteket i undervisningen, att biblioteket 
spelar en stor roll i elevernas lärande, att intresset för läsning påver-
kats positivt och att de anser att skolbiblioteket bidrar till att eleverna 
når skolans mål. En viss skillnad finns dock, t.ex. i att användningen 
av biblioteket tycks ha ökat mest på Knutbyskolan medan samarbetet 
mellan lärare och bibliotek tycks ha utvecklats mest på Askebyskolan. 
En skillnad mellan skolorna är också, att andelen lärare som söker 
själva i bibliotekskatalogen är betydligt lägre på Askebyskolan än vid 
de andra två. Kanske beror det på att här finns färre datorer i skolbibli-
oteket. Här var det också en av lärarna som undrade vad en katalog är. 
Förhållandena på skolorna är annars mycket likartade beträffande utbil-
dade bibliotekarier som arbetat ungefär lika länge, god ekonomi och 
skolledningens stöd. 
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Det tar lång tid att bygga upp en fungerande skolbiblioteksverk-
samhet, och vi tror att om vi hade gjort undersökningen när skolbib-
lioteksverksamheten i den här formen var ny så hade resultatet sett 
annorlunda ut. På alla skolorna var det dock många som inte svarade 
på frågan om huruvida samarbetet har utvecklats. Möjligen kan detta 
bero på att begreppet samarbete kan tolkas på många olika sätt, och 
att frågan därför kunde ha preciserats bättre. Vi noterar att en stor 
majoritet tycker att det är mycket viktigt med böcker på elevernas 
modersmål, vilket förvånade oss, eftersom vi känt ett visst motstånd från 
lärarhåll mot läsning på modersmålet. Den positiva inställningen här kan 
bero på att en majoritet av personalen nu har utbildning i svenska som 
andraspråk. 

Trots att resultaten på våra skolor är väldigt likartade kan vi inte 
utgå från att de är generella. Man får se det här som en punktstudie. 
Det vore intressant om en motsvarande studie gjordes på en större 
population, kanske också på skolor i områden med annan karaktär. 

Tankar om forskningscirkeln 
Möjligheten att få träffas i en forskningscirkel har varit väldigt beri-
kande för oss. Mötet med kollegor från andra kommuner och andra 
arbetssituationer har varit inspirerande. Att ha en avsatt tid för dis-
kussion och tankeutbyte utan att bli störd är värdefullt. Att i lugn och 
ro tillsammans med andra får reflektera över den egna verksamheten 
har också varit givande. Vi har träffats ungefär en gång/månad och 
ibland har det känns för långt mellan träffarna. Man tappar lätt fokus 
och vardagen tar över. 

Att forska på sin egen arbetsplats kan också vara vanskligt. Till 
det positiva hör, att man känner väl till förhållandena och därigenom 
lättare kan tolka oklara svar. Det är också lättare att se till att svar 
lämnas in. I samband med att informanterna lämnat in sina svar har 
det också ibland uppstått spontana diskussioner kring biblioteksverk-
samheten och idéer har kläckts. Men, blir svaren mer positiva? Hade 
det varit bättre att göra undersökningen på varandras skolor? Var 
enkätundersökning en bra metod för att få veta hur personalen an-
vänder skolbiblioteket? Hade det resultatet blivit annorlunda om vi 
gjort på ett annat sätt, exempelvis med fler enskilda samtal eller 
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gruppdiskussioner? Vi tycker att vi nått en bit på väg i vårt sökande 
efter svar på hur skolbiblioteket används men många nya frågor har 
också kommit upp. 
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Bilaga 1 

ENKÄT OM SKOLBIBLIOTEKET 
Den här enkäten gör vi, bibliotekarier på Askeby-, Knutby- och 
Kvarnbyskolan, inom ramen för en forskningscirkel vid Uppsala 
Universitet. Forskningscirkelns syfte är att knyta ihop forskning och 
praktik. Handledare är Kerstin Rydbeck, prefekt på Institutionen för 
ABM (Arkiv-, Biblioteks- och Museivetenskap). Övriga deltagare i 
cirkeln kommer från verksamhet som arbetar med skolbiblioteksfrå-
gor i Eskilstuna, Stockholm, Uppsala och Västerås. Syftet med en-
kätundersökningen är att få en bild av hur skolbiblioteksverksamhe-
ten fungerar ur skolpersonalens synvinkel. 

Vi är tacksamma för din medverkan i denna undersökning. Svaren 
på frågorna skiftar naturligtvis, beroende på vilken yrkesroll du har, 
men delta ändå. 

Ringa in de svar som stämmer för dig. Vid vissa frågor kan du 
göra egna kommentarer i rutorna. Om du behöver mer plats, skriv på 
baksidan.

Tack på förhand! 
_____________________________________________________________ 

1. Vilken yrkeskategori tillhör du?: 

    lärare          förskollärare          fritidspedagog 

    annan …………………………………………………: 

2. Är du:        man     eller     kvinna 

3. Ålder:         ..…….. år 

4. Hur länge har du arbetat på skolan:  ……… år 
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5. Har du själv haft hand om ett skolbibliotek? 

            ja       nej 

6.a Använder du skolbiblioteket i din verksamhet / undervisning? 

            ja        nej 

    Om ja, hur?  (Flera alternativ kan ringas  in) 

    lånar själv till eleverna                  skickar elever för att låna        

    kommer enbart för att låna          kommer med klassen för bokprat och lån 

    annat: 

6.b Hur ofta använder du skolbiblioteket? 

    varje vecka          varannan vecka          varje månad          varje termin 

    annat alternativ:…………………………………………………………. 

7. Hur har din användning av skolbiblioteket  förändrats under de senaste åren? 

    minskat          lika som förut          ökat 

8. Hur tycker du att samarbetet fungerar med skolbibliotekets personal? 

    dåligt          någorlunda          bra          utmärkt 
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9. Har samarbete utvecklats med tiden? 

           ja               nej 

    Om ja på vilket sätt? 

10. Samarbetar du med personalen i skolbiblioteket när du planerar din 
undervisning? 

    aldrig          ibland           ofta          alltid 

11. Söker du själv i skolbibliotekets katalog? 

            ja          nej 

12. Har skolbiblioteket påverkat / förändrat ditt arbetssätt? 

            ja          nej 

Om ja, kan du ge något exempel på hur skolbiblioteket har föränd-
rat/påverkat ditt arbetssätt: 

13. Anser du att skolbiblioteket spelar en roll i elevernas lärande? 

             ja           nej          vet inte 
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    Om ja, på vilket sätt? 

14. Tycker du att elevernas intresse för läsning har påverkats genom skol-
bibliotekets arbete? 

              ja           nej          vet inte      

Om ja, på vilket sätt? 

15. Anser du att skolbiblioteket bidrar till att uppfylla skolans mål? 
         
              ja           nej          vet inte 

16. Hur viktigt tycker du att det är att skolbiblioteket erbjuder böcker på 
elevernas modersmål? 

             oviktigt          ganska viktigt         mycket viktigt 

17. Hur anser du att skolbibliotekets verksamhet kan utvecklas? 

…………………………………………………Vänd och skriv på baksidan. 

Tack för att du tog dig tid och fyllde i enkäten! 
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Bilaga 2 
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Christer Holmqvist 

Skolbibliotekets utnyttjande i undervisningen 
– en undersökning från fyra Stockholmsskolor 

Jag arbetar som skolbibliotekskonsulent på Medioteket på Utbild-
ningsförvaltningen i Stockholm sedan 21 år. Jag är både utbildad 
lärare och bibliotekarie och har god kännedom om skolorna i Stock-
holm. Jag har alltid undrat vad det är som gör att vissa skolor verkar 
ha en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet, medan andra med 
liknande förutsättningar inte alls fungerar lika bra. Mitt projekt fick 
därför den utformningen att jag velat undersöka om den hypotes jag 
har haft stämmer. Nämligen att det beror på samarbetet mellan skol-
biblioteket, lärare och skolledning, om man skall få till ett fungerande 
skolbibliotek. 

Utgångspunkter 
Skolledare, pedagoger och skolbibliotekspersonal i fyra Stockholms-
skolor fick svara på en webbenkät. Urvalet av skolor gjorde jag ut-
ifrån den kännedom jag skaffat mig om skolorna i Stockholm inom 
min tjänst som skolbibliotekskonsulent. Jag ville ha skolor med skol-
år 6–9 för att personalen skulle ha en uppfattning även om informa-
tionssökning. Samtliga utvalda skolors bibliotek är bemannade en 
stor del av skoldagen och har varit det under många år. Lärarna bör 
därför kunna ha en uppfattning av vad ett skolbibliotek kan bidra 
med. Personalen i skolbiblioteken är av olika kategorier. Här finns 
både fackutbildad bibliotekarie, lärare och bibliotekspedagoger re-
presenterade, vilket stämmer bilden av vilka som bemannar våra 
skolbibliotek. 

David V. Loertscher, amerikansk professor vid School of Library 
and Information Science i San José, har utformat en välkänd taxo-
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nomi över hur samarbetet mellan skolbibliotekarie, lärare och skol-
ledning kan mätas. Den omfattar även elever, som dock inte ryms i 
min korta forskningsrapport denna gång. Att eleverna inte kommer 
med beror på att det blev för komplicerat för skolorna att hantera 
detta. Själv har jag tillgång till lärarnas e-postadresser men inte ele-
vernas. Dessa finns enbart på skolorna men inom tidsplanen gick det 
inte att få till detta, dessutom är skolorna restriktiva med enkäter till 
elever. Det är något som jag hoppas kunna komplettera med vid ett 
senare tillfälle. 

En ny, reviderad version av Loertschers taxonomi som tar hänsyn 
till de senaste årens IT-utveckling inom biblioteksområdet finns pub-
licerad i Taxonomies of the school library media program (2 uppl. 
2000). En svensk översättning av denna, gjord av undertecknad, bifo-
gas som bilaga till min rapport. Med utgångspunkt från denna taxo-
nomi ville jag ställa frågor till skolans personal för att kunna se vilket 
samarbete som förekommer. Svaren kommer jag att stämma av mot 
taxonomierna för att kunna se hur väl samarbetet fungerar.

Arbetsprocessen 
Utifrån Loertschers taxonomi utformade jag därför tillsammans med 
övriga deltagarna i forskningscirkeln. Tanken var att svaren skulle ge 
en indikation på skolbibliotekets integration i undervisningen. Enkä-
ten följde hans taxonomi med grundläggande frågor först om skol-
bibliotekets lokal, bokbestånd, öppettider m.m. Dessa frågor borde 
många kunna ha en uppfattning om och enkelt kunna besvara. 

Därefter följde frågor som skulle ge svar på om och hur man sam-
arbetar, gärna med exempel på hur sådant samarbete ser ut. Sedan 
kom frågor om hur man från olika håll upplever vilken roll skolbibli-
oteket spelar för elevers lärande, både för läs- och språkutveckling 
och för elevers informationssökning. Avslutningsvis kunde infor-
manterna redogöra för vilken roll man ville att skolbiblioteket skulle 
spela på den egna skolan. 

Enkätfrågorna fick de olika personalkategorierna på skolorna be-
svara i form av en webbenkät, där man svarade anonymt, men ändå 
så att vi kunde urskilja kategori och skola. Anonymiteten har jag valt 
att behålla i redovisningen. Visserligen kan nog skolorna själva känna 
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igen sig men inte utomstående. Varje deltagande skola kommer att få 
tillgång till svaren i sin egen enkät och den gemensamma. 

Resultatet av enkäten har jag ställt mot den kunskap jag sedan ti-
digare har av dessa skolor. Min önskan var därför att bli bekräftad 
eller varför inte överraskad. 

Resultaten
Svarsfrekvensen blev närmare 70 % procent vilket nog får anses som 
ganska tillfredställande, ifråga om externt bortfall. Den blev också 
ganska jämt fördelad mellan de olika skolorna. Nästan samtliga in-
formanter hade besvarat de flesta frågor och mycket glädjande även 
de öppna frågor där man måste uttrycka en åsikt. Det blev således ett 
ganska litet internt bortfall. Enkätformuläret samt sammanställningen 
av svaren bifogas denna rapport som bilagor allra sist. 

Nå, blev resultatet som jag trodde? Ja, i princip blev det så. På de 
skolor där man verkar ha haft en dialog och ett samarbete fanns det 
en benägenhet att uttrycka sig mer positivt om skolbiblioteket och 
dess möjligheter att stödja undervisningen och elevers lärande. Lärarna 
här uttryckte sig också mer utförligt angående hur man såg på den 
roll skolbiblioteket skulle spela, än vad man gjorde på övriga skolor. 
Utförliga och genomtänkta kommentarer ges bland annat i nedanstå-
ende exempel: 

Det borde ha en central roll i elevernas informationssökning. Biblio-
teket borde ha datorer lätt tillgängliga för eleverna där de kan söka 
information. Biblioteket borde vara en plats både för arbete och re-
kreation, en lugn oas i skolan, där det finns plats sköna fåtöljer för 
lässtunder, men också studieplatser där eleverna kan göra läxan på 
håltimmar. Biblioteket borde ha generösa öppettider, och ha ett rikt 
utbud av skönlitteratur och faktaböcker. Där borde också finnas möj-
lighet att lyssna på talböcker. Andra hjälpmedel för elever med läs-
svårigheter av olika typer borde självklart finnas tillgängliga där också. 

Skolbiblioteket ska vara en plats där man möter personer som är 
kunniga på barn- och ungdomsböcker samt använda IT som hjälp vid 
informationssökning. Här ska eleven kunna hitta en lugn plats för 
läsning, men också lockas till att testa olika sökverktyg vid informa-
tionssökning. Skolbiblioteket ska också vara en resurs för lärarna där 
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de kan hitta inspiration och få hjälp med informationssökning, käll-
kritik, bokval, genreförståelse, gruppuppsättningar etc. Här ska också 
pedagogisk litteratur samlas för att skolans personal ska kunna läsa 
aktuell forskning inom undervisning. 

Eller kortare men ändå kärnfullt: 

Att vara en centralpunkt för utlån av alla typer av medier, ”resurs-
centrum” för undervisning och en utveckling av den IT-pedagogiska 
miljön. 

På skolor där man upplevde att biblioteket inte spelade så stor roll 
var man mer korthuggen i sina kommentarer och många av frågorna 
besvarades med ”Vet ej”. När kommentarer förekom lät de oftast 
ungefär som följande exempel: 

Borde kunna spela en stor roll. 

Större än det har i dagsläget. 

Inspirera till läsande. 

Slutdiskussion 
Antalet svar på de frågor jag ställde tyder på att de ansågs relativt 
relevanta. De enkla inledande frågorna fick de svar jag förväntade 
mig med tanke på min kännedom om skolornas faktiska skolbiblio-
teksorganisation, dvs. enkäten visade att man på skolorna upplevde 
situationen på samma sätt som jag uppfattat den. Det som jag upp-
levde som glädjande var att så många tog chansen att svara på de 
öppna frågorna eller kommentera de övriga frågorna. Det är ju dessa 
svar och kommentarer som visar vilken uppfattning man har om 
skolbiblioteket. 

I Loertschers taxonomi finns det ingen direkt rangordning och alla 
funktioner är viktiga. Men om man på en skola aldrig under ett läsår 
når till de högre nivåerna är det ett bevis på dålig integration av skol-
biblioteket.

På frågorna 5–7 som handlar om de basala funktionerna i taxono-
min, är det förvånansvärt många som är nöjda med lokalens storlek, 
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medan de flesta är missnöjda med öppethållandet och även med bok-
beståndet. Det senare kan nog hänga ihop med att lärarna inte känner 
så stor delaktighet i inköpen, som de upplever sköts av ”bibliotekari-
en”. På en av skolorna var man nöjd med det mesta på dessa frågor, 
men där hade man också det bästa öppethållandet. 

Fråga 9 är den första frågan som berör samarbetet lärare och skol-
bibliotekarie och ett exempel på flyktig eller formell planering eller 
till en del integrerad del av undervisningen hos Loertscher. Här är det 
ganska dåligt ställt på de flesta skolorna. Inget organiserat, men man 
börjar nu mer tydligt se skillnaderna mellan de olika skolorna. Där 
man har en skolbibliotekarie med lärarbakgrund fungerar det bättre 
och där personen i biblioteket funnits med i många år är det likadant. 
På flera av skolorna visade det sig att flera lärare utnyttjade skolbib-
lioteket till annat än inte föranmälda besök. 

Fråga 10 är en öppen fråga om hur lärarna tycker att skolbibliote-
ket fungerar i undervisningen. Glädjande är det ganska många svar 
vilka varierar stort mellan de olika skolorna. Här verkar man ta upp 
positiva exempel på enskilt samarbete. På många håll är man kritisk 
till att det inte fungerar som man skulle önska och man ser att det har 
skett försämringar på senare år. Det är lika viktigt tycker jag att lärarna 
verkligen har en åsikt även om den är negativ. De skolbiblioteksansva-
riga ser ibland mer positivt på hur det fungerar, vilket nog beror på att 
de har fullt upp med de lärare och elever som ändå utnyttjar biblioteket. 

En viktig del i taxonomin är om det finns ett organiserat samarbe-
te mellan lärare och skolbibliotekarie. Om detta handlar Fråga 11 och 
här har nästan 60 % lämnat kommentarer. Resultatet är dock att det 
inte finns som mycket organiserat samarbete. Det mesta sker infor-
mellt, spontant, snarare det som kallas för flyktig planering. Skillnaden 
mellan skolorna är fortfarande samma. Där man var positiv på tidigare 
frågor är man fortsatt mer positiv och har ett bättre samarbete. 

Två frågor som visade på något av dilemmat med att integrera 
skolbiblioteket i undervisningen, är huruvida skolbiblioteket finns 
med i skolans styrdokument och om det sker en utvärdering av skol-
biblioteket verksamhet. Hela 76 procent svarade ”Nej” eller ”Vet 
inte” på frågan om det fanns med i något styrdokument och närmare 
80 procent svarade ”Nej” eller ”Vet inte” på frågan om det utvärderas. 
På de två skolor som svarat mest positivt på samarbetet med skolbib-
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lioteket skedde dock oftare en utvärdering av verksamheten, än på de 
övriga två skolorna, där det inte förekom alls. 

Även om nu inte någon riktig planering och utvecklingsarbete en-
ligt Loertschers taxonomier är så rikligt förekommande, så används 
ändå biblioteket. Enligt svaren på frågorna 14 och 15 används biblio-
teket som en resurs både i elevernas läs- och språkutveckling och 
elevernas informationssökning. Visserligen är det ofta ett traditionellt 
utnyttjande av skolbibliotekets resurser och biblioteket borde kunna 
utnyttjas betydligt mer, eller som en av skolbibliotekarierna uttrycker 
det: ”Ja men ej systematiskt och strategiskt genomtänkt”. ”Används 
mycket av vissa lärare av andra inte alls. Dessutom individuellt av 
elever som själva upptäckt möjligheten och fördelarna med bibliote-
ket.” Kanske är det så att många lärare är nöjda med att biblioteket 
finns och kan utnyttjas ibland. Man blir missnöjd om det inte är till-
gängligt precis då man själv vill använda det. 

På fråga 16 svarar alla utom ca 5 % att skolbiblioteket spelar en 
roll i elevers lärande på deras skola, även om några tycker att den 
borde kunna spela en större roll. I några fall reflekterade lärarna över 
försämringar som skett av skolbiblioteket. De var ofta fullt medvetna 
över vad de förlorat i biblioteksservice i dessa fall. De ansåg även att 
det spelar roll vem som arbetar i skolbiblioteket och hur denna persons 
inställning är till samarbetet med lärarna, liksom vikten av det stöd 
som en bra skolledning kan ge. 

I den avslutande frågan slutligen, var det fritt fram att ange vilken 
roll man anser att skolbiblioteket skall ha på sin skola. Glädjande var 
det många som hade en förvånande klar och tydlig uppfattning om 
vad ett skolbibliotek skulle spela för roll på den egna skolan. Som 
jag tidigare nämnt blev det mer utförliga och fylligare svar från de 
skolor där vi tidigare sett ett bättre samarbete. Detta tyder på att det 
blir ett bättre samarbete med en person i skolbiblioteket som samar-
betar med lärarna på deras villkor. Lärarna har ofta dåligt med tid 
och det krävs nog att skolbibliotekarien är betydligt mer aktiv för att 
få till stånd ett bra samarbete. På flera av skolorna hade också perso-
nalen mycket klart för sig rollen för skolbiblioteket: ”Biblioteket 
bör/ska fortsätta utvecklas och integreras med undervisningen för att 
bli en ännu mer självklar del av elevernas inlärning, och en plats som 
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inbjuder och motiverar till studier och läsutveckling.” Men man vet 
kanske inte hur man skall gå till väga. 

Slutligen då till skolledarnas roll. De kan ju göra det möjligt att 
överbrygga många av de svårigheterna som kan uppstå, skapa möj-
ligheter till möten och strukturera samarbetet. På den skola där sam-
arbetet verkar fungera bäst säger en skolledare: ”Tack vare att skol-
bibliotekarien varit här länge och själv är pedagog finns ett väl eta-
blerat samarbete.” Symtomatiskt är det kanske att där samarbetet 
verkar fungera sämst har ingen skolledare besvarat enkäten. Annars 
verkar man nog vara delvis nöjd med verksamheten eller svarat lagom 
neutralt. De som svarat har åtminstone i ord klart för sig skolbiblio-
teket roll. ”Som ett pedagogisk lärande bibliotek där elever kan få 
hjälp att utveckla sina förmågor.” ”Skall så nära som möjligt stödja 
undervisningen.” 

Många vackra ord, men också en bra insikt om vad som ett skol-
bibliotek kan bidra med för elevers lärande. Många var också med-
vetna om de brister som fanns på det egna biblioteket. Så även om 
man inte nådde så högt på taxonomilistan finns det ändå ett stort 
hopp att det om några år ser betydligt bättre ut. Samtidigt visar det att 
det är viktigt hur och med vem man bemannar ett skolbibliotek. Det 
är uppenbart att pedagogisk insikt är viktigt för att fruktbart samarbete. 
Där detta finns är skolbibliotek ett stöd i elevers lärandes, vilket var 
det jag ville undersöka och också anser mig ha fått bekräftat. 
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Bilaga 1 

Skolbibliotekets taxonomi för delaktighet i undervisningen 
Ur: David V. Loertscher, Taxonomies of the school library media program (2 uppl. 
2000, San Jose, Hi Willow Research and Publishing. Fritt översatt till svenska av
Christer Holmqvist.

Bibliotekets roll ur bibliotekariens perspektiv 
ICKE-INBLANDNING
Biblioteket uppfattas som en lagerlokal. 

LAGERLOKAL MED SJÄLVBETJÄNING 
Kräver ordning, systematik (som hushållsarbete syns ej). 
INDIVIDUELL REFERENSTJÄNST 
Lärare/elever serveras med det material de frågar efter; folkbiblioteksnivån. 
(älskas av många bibliotekarier, trollar fram information). 
SPONTAN MEDVERKAN 
Någon elev tar sig ner till biblioteket för att hitta svar på någon fråga (opla-
nerat). 
FLYKTIG PLANERING 
Spontan planering t.ex. i fikarummet eller vid kopiatorn. 
PLANERAD MATERIALFÖRSÖRJNING 
När läraren förvarnar om tema och projekt, så att bibliotekarien är ”lite” 
förberedd, ofta sent. 
TILLFÄLLIGA UTÅTRIKTADE BIBLIOTEKARIEINSATSER (”Mis-
sionerande”.) Bokprat, kampanjer, skapar positiva attityder men inga varak-
tiga effekter. 
FORMELL PLANERING 
Bibliotekarien tas med i planeringen och kan därför handleda eleverna. 
UNDERVISNINGSPLANERING 
Bibliotekarien är med i uppläggning, genomförande och utvärdering. Jäm-
bördig med lärare. 
10. PEDAGOGISKT UTVECKLINGSARBETE 
Bibliotekarien deltar i själva planeringsarbetet av undervisningen på skolan. 

Skolbibliotekets roll ur lärarperspektivet 
UNDERVISNING UTAN INBLANDNING UTIFRÅN 
Använder enbart läromedel. Det räcker. 
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UNDERVISNING MED STÖD AV EXTRA EGET BOKBESTÅND 
Egen bok- , artikelsamling hemma eller i skolan. 

UNDERVISNING MED INLÅNAT MEDABESTÅND 
Läraren väljer och anvisar. Lånar böcker från skol- och folkbibliotek eller annat håll, 
utan kontakt med bibliotekarien. 

BIBLIOTEKARIEN SES SOM EN IDÉRESURS FÖR UNDERVISNINGEN 
Nyttjar tips man råkat få , utan att ha bett om det, tex. på kafferasten. 

LÅTER BIBLIOTEKARIEN ”BERIKA” UNDERVISNINGEN 
Tillfälliga bokpresentationer, skönlitteratur. Roligt och uppskattat men utanför den 
ordinarie undervisningen. 

SKOLBIBLIOTEKET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV INNEHÅLLET I ETT 
KURSAVSNITT 
Läraren har planerat avsnittet och ber bibliotekarien förbereda kompletterande bok-
bestånd och handleda eleverna. 

LÄRARE OCH BIBLIOTEKARIE DELAR ANSVARET FÖR PLANERING AV 
ETT KURSAVSNITT 
Analyserar tillsammans elevernas förmåga, målformulering, arbetsformer. Genom-
för arbetet samt utvärderar tillsammans. 

PEDAGOGISKT UTVECKLINGSARBETE 
Rådgör med bibliotekarien om undervisningsutveckling, långsiktig planering etc. 

Bibliotekets roll ur skolledarperspektivet 
BASBIBLIOTEK 
Följer bibliotekslag och skolstadgan. Inget om kvalité, kan samtidigt användas till 
annan verksamhet och kan vara obemannat. 

SKOLBIBLIOTEKET SES SOM EN EGEN KRAFTKÄLLA 
Biblioteket är ”synligt” med lämplig personal och övriga resurser. Ser till att det 
hålls öppet med tillräckliga anslag. 

SKOLBIBLIOTEKET SES SOM EN INTEGRERAD DEL AV SKOLANS UN-
DERVISNINGSRESURS 
Rektor ställer krav på lärare och skolbibliotekarier, ser skolbiblioteket som ett läro-
medel i resurssammanhang, underlättar central placering av böcker och AV-media. 
Skapar möjlighet för gemensam planering. Ger möjlighet till fortbildning. Kräver 
tillräcklig och kunnig personal. Styr, följer upp verksamheten och inkluderar den i 
sin läsårsplanering. Detta förutsätter: 
1. Tillräckligt med kompetent personal. 
2. Integration mellan skolbiblioteksmedier och övriga läromedel (central reglering). 
3. Schemamässiga möjligheter för gemensam planering lärare – bibliotekarie måste ges. 
4. Personalutveckling – fortbildning. 
5. Styrning och uppföljning. 
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SKOLLEDAREN SER BIBLIOTEKSPERSONALEN SOM EN RESURS I SKO-
LANS PEDAGOGISKA UTVECKLINGSARBETE 
Bibliotekarien deltar i det pedagogiska utvecklingsarbete, i kursplanering, i plane-
ring av nya linjer osv. 

Bibliotekets roll ur elevens synpunkt 
ICKE INBLANDNING 
Det finns faktiskt elever som aldrig varit på biblioteket. 

SPONTAN ANVÄNDNING 

SERVICE MED MATERIAL OCH INFORMATION VID DIREKT FRÅGA 

”OFFER” FÖR UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 

ANVÄNDARKUNSKAP 
Bibliotekskunskap, informationsfärdigheter. 

STRUKTURERAD SAMVERKAN OCH ANVÄNDNING 
Vid t.ex. temaarbete. 

ANVÄNDNING PÅ EGET INITIATIV 
Har förstått vad man kan använda ett bibliotek till. 

LIVSLÅNG ANVÄNDNING 
Användning av information på ett intelligent sätt, dvs. besitter informationskompetens. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av enkätfrågor och svar 
Frågor till skolledning, pedagoger och skolbibliotekarie vid fyra Stockholmsskolor. 
Antal deltagare i enkäten: 173. Antal erhållna enkätsvar: 128. 

1. Vilken skola arbetar du på? (Antal svar: 128.) 
Skola 1 31 24.2 % 

Skola 2 31 24,2 % 

Skola 3 32 25 % 

Skola 4 34 26,6 % 

2. Vilken yrkeskategori tillhör du?(Antal svar: 128.)
Skolledare 7 5,5 % 

Lärare 110 85,9%

Annan pedagog 1 0,8 % 

Skolbibliotekspersonal 5 3,9 % 

Annan skolpersonal 2 1,6 % 

Övrigt* 3 2,3 % 

* Elevass.; för tillf. vik. bitr. rektor annars lärare; IT-ansvarig. 

3. Vilka skolår arbetar du huvudsakligen med? (Antal svar: 128) 
F–5 2 1,6%
6–9 116 90,6%
Annat 10 7,8%

4. Vilka ämnen undervisar du i? (Antal svar: 128.) 
Sv 19 14,8%
Språk 21 16,4%
SO 16 12,5%
No 21 16,4%
Estetiska 19 14,8%
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Ej undervisande personal 12 9,4 % 
Annat 20 15,6%

5. Tycker du att skolbiblioteket har tillräckligt med böcker? (Antal svar: 123.) 
Ja 61 47,7%
Nej 25 19,5%
Vet ej 30 23,4%
Synpunkter* 7 5,5 % 
Antal som ej svarat 5 3,9%
*
Det borde ha fler ljudböcker för skönlitterärt bruk men även mer lättlästa böcker. 
Saknar vetenskapliga tidskrifter 
Saknas gäller miljöböcker och barns faktaböcker mycket när det 
Tycker att det borde finnas fler klassuppsättningar av vissa böcker. 
Till antal ja: Men jag har saknat titlar bland det befintliga utbudet 
Vi har ett fint och välsorterat bibliotek, men böcker är viktiga och man vill alltid ha fler titlar. 
Vårt bibliotek har ett bra utbud men det är ju alltid bra med ännu mer böcker. 

6. Har skolbiblioteket en lämplig lokal för sin verksamhet? (Antal svar: 127.) 
Ja 86 67,2%
Nej 19 14,8%
Vet ej 16 12,5%
Om inte vad saknas* 6 4,7 % 
Antal som ej svarat 1 0,8 % 
*
Det är alldeles för litet för att kunna räcka till för våra ca 750 elever 
Den skulle kunna vara lite större med fler möjligheter för studie och läsro 
För litet - speciellt vid projektperioder. Saknas grupprum 
Luft och utsikt mot naturen 
Mer möjligheter att jobba med datorer 
större och med datorer 

7. Har skolbiblioteket tillräckligt generösa öppettider? (Antal svar: 127.) 
Ja 38 29,7%
Nej 67 52,3%
Vet ej 17 13,3%
Synpunkter* 5 3,9 % 
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Antal som ej svarat 1 0,8 % 
*
2 ggr/vecka måste vara varje dag 
Det borde vara öppet längre tider och flera dagar. 
Ett skolbibliotek borde vara öppet under hela skoldagen, och alltid vara tillgänglig för elever-
na. Vår bibliotekarie arbetar deltid, skolan vill eller kan inte bekosta en heltidsbibliotekarie. 
Idealet är att biblioteket har öppet med personal under hela skoldagar då verksamheten är aktiv
Skulle vara öppet 8–17.30 

8. Vem väljer ut vad som skall köpas in till biblioteket? (Antal svar: 127.) 
Skolbibliotekarien 82 64,1%
Inköpsgrupp 3 2,3 % 
Vet ej 32 25 % 
Eget svar* 10 7,8 % 
Antal som ej svarat 1 0,8 % 
*
Bibliotekarien samt vid önskemål som främjar skolverksamheten 
Bibliotekarien i samråd med elever och lärare 
Det går alltid att komma med förslag, även om vår bibliotekarie sköter inköpen. 
En dialog mellan biblioteket och läraren. 
Inköpsgrupp i samråd med bibliotekarie. 
Mediapedagogen väljer ut, men är mycket lyhörd för förslag från lärare och andra på skolan.
Skolbibliotekarien tillsammans med annan skolpersonal. Vi får lämna önskelistor. 
skolbibliotekarien tar emot tips från lärare och elever 
skolbibliotekarien och engagerade lärare 
vi ger förslag från ämnesgrupperna 

9. På vilket sätt blir skolbiblioteket informerat om de temaarbeten man arbetar 
med i klasserna? (Antal svar: 119.) 
Skriftligt 12 9,4 % 
På ämneskonferenser 4 3,1 % 
Vet ej 71 55,5% 
Eget svar 32 25 % 
Antal som ej svarat 9 7,0 % 
*
Det varierar. Dels skriftligt via mejl, dels via konferenser och fikarummet. 
Deltar aktivt i planeringen av projektarbeten 
Det glöms ibland bort  
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Det är upp till varje lärare 
Det gör väl varje lärare själv 
Det går alltid att komma med förslag, även om vår bibliotekarie sköter inköpen. 
Flexibel informationsgång 
Finns nog ingen rutin för det, som det ser ut nu ser jag inte heller behovet - när 
biblioteket blir mer studierum så... 
Genom att tala om för bibliotekarien när man kommer dit med en grupp elever 
Genom litteraturförfrågan 
Hon blir informerad om någon lärare behöver hjälp med material. 
Ibland direktkontakt med bibliotekarien 
Informella kontakter 
Jag brukar prata med bibliotekarien. 
Lärarna berättar för bibliotekarien om det är något på gång, deckare, fantasy eller annat tema 
Man pratar och önskar 
Muntligt
Muntlig information. 
Meddelas skriftligt eller muntligt av de ansvariga 
Man pratar och man önskar 
Muntligt
Muntlig information 
När jag blir underrättad sker detta ofta muntligt. Främst lågstadiet och sedan enskil-
da lärare som i ämnet teknik 
Olika beroende på vem som kontaktar. (märklig fråga att ha låsta alternativ på, vad 
vill ni att svaret ska berätta?) 
På de gemensamma möten som vi har på skolan 
På ämneskonferenser 
Själv lämnar jag skriftlig information. Hur de andra brukar göra - Vet Ej 
Sker nog på olika sätt beroende på lärare 
Via enskilda lärare 
Via mail, arbetsplaner mm 

10. Hur anser du att skolbiblioteket fungerar i undervisningen rent praktiskt 
på er skola? (Antal svar: 82.) 
Inte alls 
Vet ej 
Problematiskt när eleverna ska skriva ut skrivaren fungerar inte som den ska 
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Problematiskt Öppettiderna förhindrar mig från att inkludera det kontinuerligt i min 
undervisning

Att söka fakta för NO och TK 
Jag använder biblioteket i huvudsak för att hitta böcker på olika läsnivåer till elever 
med särskilda behov. 
Jag använder biblioteket i huvudsak för att hitta böcker på olika läsnivåer till elever 
med särskilda behov. 
Det går alltid att vända sig till henne och få hjälp med information till eleverna om 
man läser om en viss genre i svenskan, t ex. Hon hjälper gärna till att plocka fram 
litteratur till fördjupningar i SO-arbeten. Hon brukar också hålla en informationslek-
tion för eleverna om biblioteket. 
Eleverna kan låna böcker som ska användas antingen i skolarbetet eller för nöjesläs-
ning. Om jag i franskan vill att eleverna ska fördjupa sig i franskspråkiga länder 
finns flera passande böcker, som vår bibliotekarie hjälper eleverna att hitta.  
Datorerna är däremot för få.  
Lång information i år 6, kortare introduktioner när man börjar med olika teman, när 
man ber bibliotekarien om samarbete av något slag 
Elever kan inte vara där utan lärare med vilket i praktiken blir aldrig, då läraren 
behöver vara i klassrummet.  
Många söker fakta i sitt skolarbete i biblioteket. Många lärare har en egen samling 
skönlitteratur till läsning i klassrummen, hämtad i depåerna, dvs ej skolbiblioteket, 
som tyvärr inte registreras som lån. 
Inte så mycket 
Används ibland vid temaarbeten och för lån av böcker 
Används bara sporadiskt 
Kunde fungera bättre, men svårt då bibliotekarien bara är här halva tiden 
Det är bra när eleverna söker fakta 
Vet ej. Använder eget referensbibliotek 
dåligt
Vet ej 
Det kan bli kollision. En klass kommer för att få hjälp att låna böcker som de ska 
läsa. Den andra eller tredje för att få hjälp med ämnessökning. Elever skall redogöra 
för olika länder, då kommer de till biblioteket. Jag visar ämnesavd., uppslagsverk, 
kartböcker o säger att de även ska söka på Internet, Medioteket och länkskafferiet. 
bra samarbete under projektperioder och vanliga lektioner  
Finns tillgängligt då elever behöver söka info 
Vi kan använda oss av skolbiblioteket i undervisningen, dvs. lokalen, datorerna, 
böckerna. Lärarna ansvarar oftast själva för sina elever i biblioteket eftersom biblio-
teket har öppet så ofta.  
Biblioteket används för faktasökning vid temaarbeten. Information för alla klasser 
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Elever arbetar i skolbiblioteket med uppgifter från undervisande lärare Eleverna 
rådfrågar bibliotekarien om var det kan söka för att lösa uppgifterna Vid de olika 
tema som genomförs är bibliotekarien med i arbetet 
Skolbiblioteket fungerar bra som informationskälla och eleverna har även möjlighet 
att använda datorer i biblioteket. Eftersom det är bra öppettider är det lätt att använ-
da biblioteket som den resurs det är! 
Fungerar bra för informationssökning under projektarbeten, samt lån av skönlitteratur  
När vi arbetar med vissa genrer t ex deckare kan vi gå dit och få veta lite om deckare 
och se vilka böcker biblioteket har. Om vi arbetar med olika arbetsområden kan 
eleverna gå dit för att finna fakta. 
Vet att det alltid är plats för elever att komma dit och söka information, mkt bra 
Det ger eleverna en bra upplevelse av hur det är att söka saker i ett bibliotek. Ger 
eleverna en bra uppfattning om vad ett bibliotek är etc. 
I huvudsak bra. Vår bibliotekarie är mycket kunnig, hjälpsam mot eleverna och 
engagerad i sitt arbete. Rätt man på rätt plats, helt enkelt. Detta gör att skolbibliote-
ket fungerar väl i undervisningen. Det som skulle kunna utvecklas är informations-
vägarna till biblioteket kring vad som är på gång i undervisningen.  
Det har fungerat bra hittills, men hot om annan lägre öppet tid finns. 
Om man vidtalar bibliotekarien, kan hon förbereda sig för att ta emot en grupp 
elever. Framplockat ligger då böcker som rör arbetsfältet. 
Jag som lärare lånar ofta böcker där för att ha som underlag till min undervisning. 
Det fungerar mycket bra då det är öppet. Tyvärr har öppettiderna begränsats, vilket 
begränsar användandet. 
biblioteket integreras på ett bra sätt i skolarbetet 
Det fungerar inte så bra. Elever kan sällan skickas till biblioteket utan att läraren är med. 
vi har tillgång till biblioteket när vi vill - har egen nyckel. söker oftast inte tema-litteratur 
där utan på stadsbiblioteket (känner att övriga skolan kanske har större behov än vi) 
Läraren lånar böcker inför olika arbetsområden. 
Som speciallärare har jag själv köpt in lättläst litteratur, varför jag inte utnyttjar biblio-
teket så ofta för boklån. Men biblioteket handhar även utlåningen av tekniska hjälpmedel.
Det verkar användas i de flesta temaarbeten och av eleverna själva 
under projektet och tema arbetet 
mindre bra 
När eleverna ska fördjupa sig i ett ämne så använder de biblioteket 
Det fungerar bra. Hjälpsam bibliotekarie som hjälper en att hitta det man behöver 
och köper in vid behov. 
En bibliotekarie hjälper med att ta fram rätt material till rätt område. Han håller 
öppet för eleverna då de bara vill "fördriva" tiden. 
Biblioteket används hela tiden för faktasökning vid alla temaarbeten. Information för 
alla sexor, fantasyundervisning för sjuor, deckarundervisning för åttor, niorna lånar 
självständigt svenska klassiker. 
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Från att ha byggts upp som ett kunskapscenter lämpligt även för fördjupningsarbete 
har det utvecklats mer till ett uppehållsrum för elever. Annars är det bra att boka in tid.
Kunnig personal men tyvärr endast öppet halvdagar. Man kan dock gå ner själv med 
eleverna utanför öppettiderna. 
Mycket bra hjälpmedel, särskilt under projektveckor. 
Vi har ett nära samarbete, med vissa lektioner nere i skolbiblioteket 
Eleverna går upp till biblioteket och söker fakta om de har en uppgift att göra det. 
De sitter också mycket på raster och arbetar själva. De sitter också ofta och läser 
tidningar och magasin i biblioteket. 
Man går tillsammans med eleverna/ eleverna själva och letar efter bredvidläsnings-
materiel för olika projekt. 
Bra. Vårt bibliotek har bra öppettider och en bibliotekarie som kan mycket och vill 
hjälpa eleverna. Eleverna är alltid välkomna. 
Tillgängligheten är stor och det finns alltid möjlighet för eleverna att få hjälp med 
sina projekt. Biblioteket utnyttjas både som kunskapsbank och traditionellt bibliotek.
Det funkar bra. Vi har en bra proffsig relation. 
Pga. att vi nu jobbar så lite (40 % resp. 50 %) så har integreringen med undervis-
ningen blivit lidande. Vi deltar inte längre i klassrummens undervisning på samma 
sätt, men som studieplats fungerar biblioteket bra. 
Som lärare hämtar jag inspiration och idéer från böcker i biblioteket. Jag lånar 
klassuppsättningar av böcker i svenska. Varje höst får år 7 introduktionskurs kring 
hur biblioteket fungerar. Boktipsföreläsningar kan bokas in då personalen håller 
föredrag om nyinkomna bra böcker för eleverna, både på svenska och engelska. 
Biblioteket är en extra undervisningsresurs, med bra utrymmen, gott om datorer och 
generösa öppettider. 
Elever har gått dit och sökt information på nätet eller i div. uppslagsverk. Man har 
kunnat skicka en halv grupp till biblioteket och stannat kvar i sin sal och arbetat med 
andra halvan vilket varit till stor hjälp och nytta. 
Just nu dåligt, för att skolbibliotekarien har en annan sysselsättning med Skolweb-
ben och arbetar bara 40 % och en assistent på 50 %. 
Biblioteket tillgängligt utanför öppettid för elever med medföljande lärare. 
P.g.a. att jag endast arbetar 30 % i skolan så är jag inte så insatt i hur samarbetet 
skolbiblioteket - klassrumsundervisning fungerar men vad jag vet är kollegorna nöjda. 
Borde finna mer möjligheter att studera bedriva läxhjälp kopiera längre öppettider 
Jag tycker att det har stor potential att delta i undervisningen, särskilt i de ämnesö-
vergripande projekten, och bidra med idéer om material, böcker, filmer, länkar etc. 
Jag önskar dock förstärkning, så att vi skulle kunna ha en heltidsanställd biblioteka-
rie och en assistent på heltid (eller åtminstone bibliotekarien på heltid).  
Det fungerar bra, vi på enheterna informerar bibblan om våra behov av böcker och 
annat skolmaterial när vi har projektarbete. 
Jag använder biblioteket i huvudsak för att hitta böcker på olika läsnivåer till elever 
med särskilda behov. 
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Bra. Flexibla att delta aktivt i skolarbeten på olika sätt. 
Det går alltid att vända sig till henne och få hjälp med information till eleverna om 
man läser om en viss genre i svenskan, t ex. Hon hjälper gärna till att plocka fram 
litteratur till fördjupningar i SO-arbeten. Hon brukar också hålla en informationslek-
tion för eleverna om biblioteket. 
Det har varit utmärkt förut med en bibliotekarie (mediepedagog) på heltid och en 
biblioteksassistent på halvtid. Detta har skolan inte råd med längre. Nu är biblioteket 
öppet 9-13 och då används skolbiblioteket som informationsplats, läs- och studie-
plats samt efter detta som plats för läxhjälp som hålls av en lärare (mig) Eleverna får 
själva gå dit och låna böcker med sina egna lånekort eller har tillgång till biblioteket 
i sällskap med en medföljande lärare.  
Eleverna kan låna böcker som ska användas antingen i skolarbetet eller för nöjesläs-
ning. Om jag i franskan vill att eleverna ska fördjupa sig i franskspråkiga länder 
finns flera passande böcker, som vår bibliotekarie hjälper eleverna att hitta.  
Datorerna är däremot för få.  
Lång information i år 6, kortare introduktioner när man börjar med olika teman, när 
man ber bibliotekarien om samarbete av något slag 
Mycket lyhörda för önskemål när det gäller inköp och önskemål frän lärarna. De 
söker också aktivt litteratur och skolmaterial som är förknippat med skolans profil. 
Vi kan låta eleverna gå till biblioteket själva under den del av dagen som biblioteka-
rien är där. Annars måste vi följa med vilket innebär att man måste ta med hela 
undervisningsgruppen. Det finns några datorer i biblioteket så ibland kan några 
elever sitta vid dessa datorer eftersom vi har väldigt få datorer på arbetsenheten.  
Elever kan inte vara där utan lärare med vilket i praktiken blir aldrig, då läraren 
behöver vara i klassrummet.  
Skolbiblioteket fungerar som en resurs för studier och datoranvändning i skolarbetet 
både under elevernas raster och som en tillgång under lektionstid. Informationssök-
ning och lån av skönlitteratur sker på biblioteket. Vi har även läxhjälp i biblioteket 
under vissa tider. Dock skulle öppettiderna kunna vara mycket mer generösa så att 
biblioteket alltid är tillgängligt för eleverna under skoldagen. Som svensklärare är 
biblioteket en stor resurs när det gäller läsning. 
Som komplement och stöd. 
Många söker fakta i sitt skolarbete i biblioteket. Många lärare har en egen samling 
skönlitteratur till läsning i klassrummen, hämtad i depåerna, dvs ej skolbiblioteket, 
som tyvärr inte registreras som lån. 
Fungerar bra. T ex kan eleverna gå dit och låna böcker när det är öppet och bibliote-
karien hjälper dem på ett bra sätt. Det är ofta lugnt och eleverna kan sitta vid dato-
rerna där och jobba. Jag kan låna klassuppsättningar av en del böcker. 
Strålande när bibliotekarie finns tillgänglig. 
Bra. De presenterar böcker för eleverna. Hjälper till med böcker till undervisningen. 
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11. Vilket samarbete finns mellan lärarna och skolbibliotekarien på din skola? 
(Antal svar: 73.) 
Inte mycket 
Får alltid beställa böcker 
Jag talar alltid med XX om jag behöver hjälp med böcker till olika teman. Jag får alltid hjälp 
Biblioteksgrupp ( lärare + bibliotekarie) 
Bra Hon ställer upp 
Det funkar bra. Vi har en bra proffsig relation. 
Det hänger helt på de enskilda lärarna om det blir ett samarbete. 
Biblioteksintroduktionen i år 6 och en demonstration av fantasyböcker i år 7. Vår 
skolbibliotekarie ställer dock alltid upp i de fall man ber om hjälp. 
I samband med teman samt vid introlektioner för år 6 
Vi pratar med varandra när vi träffas spontant eller när jag söker upp henne. Ibland 
ber vi henne vara med på främst svenskkonferenser. Hon hjälper till att hålla ordning 
på böckerna även i svenskdepån. Eftersom hon går på bokprat oftare än vad vi lärare 
gör tipsar hon oss om nya böcker. Man kan be henne ta hand om ett par elever som 
sitter själva i biblioteket. 
Bra samarbete runt exempelvis Bokens dag, introduktionen för sexorna, uppföljning 
av ej återlämnat etc. samt möjlighet att få tips av skolbibliotekarien 
I skolbiblioteksgruppen 
En skolbiblioteksgrupp 
Varje lärare kan ta kontakt och initiera samarbete 
Olika mellan olika lärare 
det varierar 
Används bara sporadiskt av oss högstadielärare 
Kunde fungera bättre, men svårt då bibliotekarien bara är här halva tiden 
Vet ej. Finns ej mycket samarbete 
Vissa har samarbete 
Inte mycket 
Det finns en biblioteksgrupp med lärare och skolbibliotekarie 
I biblioteksgruppen finns möjligheten då där finns både lärare och o bibliotekarie. 
Tyvärr har vi inte möten tillräckligt ofta. Lågstadiet som använder biblioteket mycket 
har jag ganska bra samarbete med. Vi resonerar om vilka problem som kan ha uppstått
hittar bra läromedel och böcker - Guidar och hjälper elever att hitta rätta informatio-
ner - Föreläsningar i biblioteket ibland (t.ex. om studieteknik)  
Bibliotekarien har info med elever och lärare. 
Bibliotekarien hjälper gärna till att plocka fram/ihop böcker till olika pro-
jekt/uppgifter 
På gemensamma möten som finns i skolan i arbetslagen, ämneskonferenser, tema 
planeringar etc. 

109



Det finns ett visst samarbete, men det kan bli bättre  
Se ovan 
Vet ej 
Kontakter tas när elever behöver viss litteratur etc. 
I huvudsak informellt samarbete, dock ett väl fungerande sådant.  
Samarbetet är gott. 
Jag kan bara svara för mig själv. Se ovanstående svar. 
Jag har den uppfattningen att skolbiblioteket och bibliotekarien används mycket. 
T ex inför projektperioder. När bibliotekarien blir informerad om projektarbeten kan 
denne förbereda biblioteket genom att ta fram relevant litteratur, och även till viss 
del sätta sig in i ämnena. Bibliotekarien kan även vara behjälplig i uppgifter eleverna 
får, genom att visa på de olika sökvägar som finns, och har i och med det även en 
viktig pedagogisk roll. 
bra kommunikation emellan 
inte så stor 
vet ej 
Lite vid inköp av böcker ibland. 
Tack vare att skolbibliotekarien varit här länge och själv är pedagog finns ett väl 
etablerat samarbete. 
ganska bra 
Man hjälps åt med tillsyn av elever och för att hitta det som efterfrågas. Även infor-
meras bibliotekarien ibland när det är teman osv. så att förberedelser kan göras.  
Det fanns en it-media-grupp som tidigare diskuterade ev inköp med input ifrån 
lärarna. Några lärare meddelar skriftligt vilka arbetsområden dess elever arbetar med. 
Samarbete kring olika tema, bokar individuella tider för vissa elever som behöver 
jobba i lugn och ro 
Samarbetet är ostrukturerat. Vi har lite fokus på utveckling/användning av skolbiblioteket. 
Redan svarat på. 
De finns som en god hjälp vid projekt. I biblioteket har vi även läxhjälp och omprov. 
Vår mediepedagog har rollen som både skolwebb/ hemside ansvarig och biblioteket 
vilket gör att samarbetet kontakterna är väl utvecklade 
När vi har projekt eller temaarbete plockar bibliotekarien fram de böcker biblioteket 
ha som handlar om det ämnet. Bibliotekarien vikarierar också ofta på lektioner. 
Jag personligen har inget speciellt samarbete. Vet inte om ev. svensklärarna har det. 
För litet. Det samarbete som finns är av den flexibla sorten, man ordnar det när det behövs. 
Samarbete kring projekten har även det blivit lidande men finns fortfarande där, annars 
är det mest samarbete med svensklärarna med bokpresentationer och bokrecentioner, 
en liten del bokjuryn och förhoppningsvis en kommande recentionstävling under våren. 
Som lärare kan man boka in föreläsningar, boka upp klassuppsättningar böcker, få hjälp 
att hitta material och böcker, få hjälp att hitta böcker på lämplig nivå till elever osv. 
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Vi ses dagligen när vi går förbi . 
Se föregående svar. För övrigt är jag för dåligt insatt i samarbetet med andra lärare 
men jag vet att han är mycket uppskattad. 
Samarbetet fungerade mycket bra tidigare när bibliotekarien arbetade heltid och 
hade en assistent. De hjälpte till eleverna med självstudier och med läxhjälp. Hämta-
de fram sajter i olika ämnen och bokmaterial. 
ömsesidigt informationsutbyte 
se ovan 
informellt 
Låna böcker, hjälp med extra stöd till elever som är i behov av det. 
Samverkan i projektarbeten, mer samarbete med t ex svenska och SO. 
Det hänger helt på de enskilda lärarna om det blir ett samarbete. 
När bemanningen var tät fanns ett utmärkt samarbete då lärarna kunde "beställa" 
undervisning i källkritik, sökning, informationshantering etc. Samarbetet är också 
bra nu, men betydligt mer begränsat. Det går mest ut på att bibliotekarien kan hjälpa 
till att hitta lämpliga böcker och ge förslag till läsgrupper etc. 
Biblioteksintroduktionen i år 6 och en demonstration av fantasyböcker i år 7. Vår 
skolbibliotekarie ställer dock alltid upp i de fall man ber om hjälp. 
I samband med teman samt vid introlektioner för år 6 
Vi pratar med varandra när vi träffas spontant eller när jag söker upp henne. Ibland 
ber vi henne vara med på främst svenskkonferenser. Hon hjälper till att hålla ordning 
på böckerna även i svenskdepån. Eftersom hon går på bokprat oftare än vad vi lärare 
gör tipsar hon oss om nya böcker. Man kan be henne ta hand om ett par elever som 
sitter själva i biblioteket. 
Se ovan 
Skulle/borde vara betydligt mer. 
Bra samarbete runt exempelvis Bokens dag, introduktionen för sexorna, uppföljning 
av ej återlämnat etc samt möjlighet att få tips av skolbibliotekarien 
Inget tydligt, men vi pratar med varandra och han är lyhörd för våra önskemål - går 
det att fixa så gör han det. 
Strålande när bibliotekarie finns tillgänglig. 
De hjälper till att ta fram lämpliga böcker. Har hand om böcker vi har många av så 
man kan låna klassuppsättningar. De har vissa filmer. 

12. Finns skolbiblioteket med I något av skolans styrdokument? (Antal svar: 126.) 
Ja 24 18,8%
Nej 11 8,6 % 
Vet ej 91 71,1%
Antal som ej svarat 2 1,6 % 
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13. Sker det någon utvärdering av skolbibliotekets arbete? (Antal svar: 124.) 
Ja 13 10,2%
Nej 30 23,4%
Vet ej 73 57,0%
Eget svar* 8 6,2 % 
Antal som ej svarat 4 3,1 % 
*
Ev. via biblioteksgruppen 
I form av bibliotekspersonalens arbete med egen biblioteksplan och utvärdering av denna. 
Ibland
Jag vet att det förs statistik över utlåningen på skolan (om den ökar/minskar etc.) 
Ja, av bibliotekspersonalen. "Vad har gjorts, vad har funkat, vad kan göras/förbättras?" 
ja, men endast som del av en större utvärdering, inte via en "egen" utvärdering 
Nej inte under min tid i skolan ca fem år. 
Utvärdering sker i mediegruppen och verkar inte gå vidare. 

14. Hur används skolbiblioteket som en resurs I elevernas läs- Och språkut-
veckling? (Antal svar: 115.) 
Används inte 6 4,7 % 
Vet ej 73 57,0%
Eget svar* 36 28,1%
Antal som ej svarat 13 10,2%
*
Alla elever som behöver hjälp att hitta en lämplig bok får givetvis detta 
Bistår svensklärarna med utlåning (i första hand denna termin pga minskad beman-
ning, skulle gärna vilja göra mer) 
Bokprat för klasser vid nya teman och hon hjälper enskilda elever att hitta passande litteratur. 
Blir inte ett bibliotek automatiskt en resurs med tanke på dess egentliga syfte dvs. att 
elever/ lärare lånar/läser där? 
Boklån läsning 
Bokprat för klasser vid nya teman och hon hjälper enskilda elever att hitta passande litteratur. 
center för utlåning av hjälpmedel 
Då vårt bibliotek har många böcker av olika art och eleverna ständigt ska läsa olika 
böcker så bidrar det till utvecklingen.  
Extra studiestöd. 
Eleverna lånar gärna böcker där, eftersom bibliotekarien kan hjälpa dem i val av bok. 
Eleverna lånar böcker och kan ha diskussioner med bibliotekarie. 
Eleverna lånar och läser böcker 
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För vår del - att möta det skrivna ordet, bläddra i faktaböcker 
Försöker använda det för litteratur och informationssök 
Genom boklån 
Genom ovan nämnda samt att de lånar skönlitteratur och läser. 
Genom läsning av litteratur 
genom att eleverna får rätt bok att läsa 
Handhar Daisyskivor och utlåning av AV-utrustning 
Handhar Daisyskivor och utlåning av AV-utrustning 
I biblioteket finns olika typer av böcker. Det finns särskilda lättlästa böcker som kan 
passa en svagare läsare. 
Informerar eleverna om olika sorters litteratur. Hjälper till att sammanställa litteratur 
inför temaläsning etc. 
Ja, eftersom man får tips på mer avancerad litteratur för dem som behöver, eller mer 
lättläst för dem som behöver det. 
Ja men ej systematiskt och strategiskt genomtänkt 
Läxläsning i olika ämnen 
Lån av böcker 
Med hjälp av bokpresentationer och individuell hjälp för var elev att hitta böcker av 
intresse och på rätt nivå.  
Många läs-teman och egen läsning 
Stimulerar läsning och litterära samtal. 
se ovan 
Se ovan för egen del. Resten av skolan vet jag inte. 
Svenskläraren kan rekommendera en bok på särskild LUS-nivå, för att komma 
vidare med sin läsning. Eleverna får ofta hjälp att hitta rätt nivå i biblioteket. 
Se ovan för egen del. Resten av skolan vet jag inte. 
Vid läsövningar, etc. 
Vi går dit ibland 

15. Hur används skolbiblioteket som en resurs I elevernas informationssök-
ning? (Antal svar: 117.) 
Används inte 8 6,2 % 
Vet ej 36 28,1%
Eget svar* 73 57,0%
Antal som ej svarat 11 8,6 % 
*
Se ovan. 
"informationssökningskurser" erbjuds lärare och eleverna handleds vid arbete i skolbiblioteket 
Används genom att biblioteket tillhandahåller uppslagsverk, faktaböcker och dato-
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rer. Hit kan eleverna själva gå och söka efter information, särskilt under skolans 
projektperioder men också annars. 
Absolut, vid projekt och temaarbeten, och övrigt forskande skolarbete. Både genom 
litteratur och Internet. 
Används aktivt vid projektarbeten 
Används mycket av vissa lärare av andra inte alls. Dessutom individuellt av elever 
som själva funnit möjligheten och fördelarna med biblioteket 
Används när lärare följer med 
Böcker, tidskrifter och datoranvändning och föreläsningar om en del ämnen. 
Bibliotekarien guidar eleverna genom snårskogen av information.  
Boksökning, Internetsökning 
bibliotekarien hjälper på olika sätt eleverna att hitta lämplig information i bokform 
eller på nätet 
Både datorer och böcker används 
Bokprat för klasser vid nya teman och hon hjälper enskilda elever att hitta passande litteratur. 
Då biblioteket inte är öppet hela dagar fungerar inte informationssökningen fullt ut. 
Bibliotekarien hjälper gärna till och plockar fram material till temaarbeten.  
Det är svårt att utnyttja biblioteket då öppettiderna inte alltid stämmer med lektionstiderna. 
Det används 
Datorer/ Internet och alla möjliga faktaböcker/ uppslagsverk utnyttjas, vad jag vet, frekvent. 
Då mycket självstudier bedrivs i biblioteket samt att vi inom svenskämnet jobbar 
med att de ska hitta information så blir biblioteket den naturliga platsen för det.  
Det är ett högt tryck på både böcker och datorer under vissa perioder då många olika 
projekt är i gång på skolan. 
Det används fortlöpande, särskilt i våra projekt.  
Det finns två datorer för informationssökning på nätet och en för att hitta böcker.  
Där finns datorer med Internet som eleverna kan använda. 
Det används dagligen av språk- SO lärarna 
Det är svårt att utnyttja biblioteket då öppettiderna inte alltid stämmer med lektionstiderna. 
Där finns dator & böcker så det är bra 
Eleverna letar gärna i böcker och på datorerna i biblioteket. 
Eleverna kan under viss lektionstid och på raster hitta information till arbeten och projekt. 
Eleverna får hjälp att hitta faktaböcker, får hjälp att kopiera bilder och texter ur böcker. 
Eleverna får då söka fakta i både böcker och via Internet. 
Eleverna kan lära sig att slå i uppslagsverk, ordböcker och lexikon, samt får hjälp att 
sortera information på Internet 
Ett antal datorer finns till elevernas förfogande 
Eleverna kan söka fakta via litteratur och via datorer. 
Eleverna får gå dit och leta efter information i böcker och på Internet 
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Eleverna får hjälp att hitta faktaböcker, får hjälp att kopiera bilder och texter ur böcker. 
Eleverna får då söka fakta i både böcker och via Internet. 
för sök via böcker och uppslagsverk 
Finns alltid öppet under våra projekt där eleverna söker mycket information  
Finns tillgängligt. 
för sök via böcker och uppslagsverk 
Infosökning vid grupparbeten i matematik och NO 
I biblioteket finns stöd så väl av personer som datorer när de behöver söka/forska 
efter svar på t.ex. projektarbeten  
I samband med temaarbeten och elevfördjupningar. 
Informerar hur man söker, mm. 
Ibland inför teman mm. om läraren är med. 
I samband med temaarbeten och elevfördjupningar. 
Infosökning vid grupparbeten i matematik och NO 
Ja 
kan bara när jag själv har tid att vara med - upplever inte att jag inte "får" använda 
det för mycket utan att vara där själv. 
Kan söka information på datorer och i böcker 
litteratur och u 
Lära sig hitta fakta etc. 
Pga. sabotage är datoranvändningen begränsad. Tyvärr!! 
se ovan 
Sökning i böcker och uppslagsverk 
Som ett bibliotek. Där finns även ett antal datorer för sökning på Internet. 
Se punkt ovan om samarbete med lärarna. 
Stor roll, central roll. Internet i all ära, men ett bibliotek med ett gott urval av littera-
tur och uppslagsverk, med en kunnig bibliotekarie är helt överlägset! Internet ska 
komplettera biblioteket som sökverktyg, inte tvärtom.  
Som sagt tidigare att eleverna går dit och tar hjälp av både bibliotekarien och böcker 
samt Internet för att söka information 
Se ovan 
Söka fakta / använda datorerna 
Sökning i böcker och uppslagsverk 
Uppslagsverk, facklitteratur och Internet. Vid behov hålls även lektion och övning i 
informationssökning.
Utöver att eleverna hittar fakta i böcker finns ett antal datorer där de kan söka infor-
mation på biblioteket 
Vi går med våra klasser och letar upp information där 
Vi har ett naturligt samarbete där biblioteket är en viktig del i info sökning och hur 
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man söker info 
vid sökning på nätet, faktatexter 
Vi går med våra klasser och letar upp information där 
Via datorerna 
Öppettiderna är ej tillfredställande pga. för liten personalstyrka. Just nu mycket sparsamt. 

16. Anser du att skolbiblioteket spelar en roll I elevers lärande på er skola? 
(Antal svar: 125.) 
Ja 103 80,5%
Nej 2 1,6 % 
Vet ej 12 9,4 % 
Eget svar* 8 6,2 % 
Antal som ej svarat 3 2,3 % 
*
Absolut! Skolbiblioteket är en ovärderlig resurs! Inte minst för läs- och språkutveck-
lingen, men också för informationshantering 
Absolut. Dels som bibliotek med böcker för läsning och lektionsmaterial men även 
som verktyg för eleverna för läxläsning och fördjupningsstudier. 
Det BÖR göra det, men praktiska omständigheter förhindrar detta 
För en del elever, men knappast genomtänkt 
Inte på vår skola, men jag ser möjligheterna. 
Mycket stor betydelse. Eleverna lär sig att inhämta allmänkunskap från olika källor -
inte bara från Internet. 
Till en viss del, det skulle kunna spela en större roll, om skolan satsade på biblioteket. 
Tror inte det används så mycket 

17. Vilken roll anser du att skolbiblioteket skall ha på din skola? (Antal svar: 81.) 
Mer aktivt ute i klassen Gärna komma och ge boktips m.m. 
VIKTIG
Ett ställe dit man alltid ska kunna gå för att läsa och ha lugn och ro 
Skall vara centrum i skolan 
Söka kunskap, utveckla läsningen 
Ge eleverna tillgång till varierad litteratur möjlighet att i lugn och ro kunna läsa en 
bok en läxa en tidning 
En betydande roll!! dels för i som informationssökning, dels som plats för självstu-
dier, en även såklart som litteraturresurs 
En studie & mötesplats för elever 
Mer studiehörna, läxhjälp centrum, kopiering, informationsökning 
Det borde ha en central roll i elevernas informationssökning. Biblioteket borde ha 
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datorer lätt tillgängliga för eleverna där de kan söka information. Biblioteket borde 
vara en plats både för arbete och rekreation, en lugn oas i skolan, där det finns plats 
sköna fåtöljer för lässtunder, men också studieplatser där eleverna kan göra läxan på 
håltimmar. Biblioteket borde ha generösa öppettider, och ha ett rikt utbud av skönlit-
teratur och faktaböcker. Där borde också finnas möjlighet att lyssna på talböcker. 
Andra hjälpmedel för elever med lässvårigheter av olika typer borde självklart finnas 
tillgängliga där också. 
Biblioteket bör vara en plats för läsning, informationssökning och trivsel. I samband 
med läs- eller bokprojekt ska också biblioteket spela en stor roll. På vårt bibliotek 
har då skolbibliotekarien och lärare ordnat med tävlingar etc.  
Generösa öppettider. En lugn plats i skolvardagen. 
Biblioteket skulle ha mer personal, längre öppettider, hjälpa elever med läxor efter 
skolan, fler datorer. Det borde finnas ett biblioteksråd med både bibliotekarie, ele-
ver, lärare och skolledning. Skolbiblioteket ska vara skolans hjärta. 
mediecenter och resurscenter för inlärning, studiero, bokprojekt inspirationskälla 
Ett nav i skolarbetet 
Har tidigare haft en stor roll, men det har minskat mycket på senare år 
ett stöd i läsningen 
Med en bättre bemanning borde det kunna spela en stor roll. 
Borde kunna spela en stor roll. 
Borde kunna spela en stor roll både för läsutveckling och informationssökning 
Ett öppet rum för lärande 
Större än det har i dagsläget 
Generösa öppettider och inspirerande personal som hjälper eleven att få fram information
Mycket större än vad det har idag 
Inspirera till läsande 
En mycket stor roll 
Inspirera till läsande 
Som en mötesplats för skön o fakta. Att vi träffas där och pratar försöker finna något 
vi tycker är bra och kopplar av på ett bra sätt 
Det är bra som det är. Vi har en engagerad IT-pedagog som gör mycket bra jobb. 
Ha ett stort utbud av både facklitteratur och skönlitteratur. Skulle vara trevligt om 
eleverna kunde se det som en samlingspunkt för läsning, avkoppling etc. 
Vital "kunskapsverkstad" Biblioteket som idé, potential är inte tillräckligt förankrad 
i alla lärargrupper. 
stor betydelse men det behövs mer resurser 
Som ett pedagogisk lärande bibliotek där elever kan få hjälp att utveckla sina förmågor  
Biblioteket ska fortsätta ha den roll som det har idag. Eleverna ska ha tillgång bra 
litteratur och biblioteket ska alltid vara öppet och tillgängligt. 
Det ska finnas mycket skönlitteratur, generösa öppettider, möjlighet till informa-
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tionssökning. Detta finns idag.  
Som det är nu, men det vore bra om det var öppet längre samt att det utanför biblio-
teket fanns bord och stolar som ett studiecenter för eleverna och gärna tillgång till 
fler elevdatorer i anslutning till biblioteket. 
Som nu, alltid öppet och hjälpsamma och kunniga bibliotekarier 
En samlingspunkt för fakta och kunskap om människan livet och naturen. 
Som nu, men gärna med en ännu tydligare förankring i undervisningen. Är på¨det 
hela taget oerhört nöjd med hur biblioteket fungerar hos oss.  
Det ska vara en plats för studie och utveckling. 
En plats där eleverna kan arbeta i lugn och ro, söka information, få hjälp av en bibli-
otekarie. Kunskapsbank. 
Det ska ha en mycket central roll, och vara den naturliga platsen för eleverna att 
uppsöka när de ska arbeta med informationssökande med hjälp av såväl böcker som 
andra medier. Det ska m a o vara ett modernt bibliotek där böcker tillsammans med 
Internet, film mm utgör skolans viktigaste informationsbas. 
En jätteviktig roll!!! 
Bokprat vore roligt, men det krävs också en kunskap om våra elevers särskilda 
situation - nästan vuxna, men ändå inte.... 
Genom att intressera eleverna för att läsa böcker. Kunna inspirera och tipsa om nya 
böcker. Hjälpa äldre elever att söka information och fakta på olika sätt. 
Ska vara en "gottkiosk" för läshunger. Öppen, välkomnande och informativt. Ska 
locka till läsning och erbjuda lugn och ro. 
Skall så nära som möjligt stödja undervisningen 
Jag tror att den har redan en stor roll 
Studiemotiverande roll 
Det ska finnas tillgängligt för eleverna så att de kan söka information och låna skön-
litterära böcker. Det ska även kunna användas för lugn och ro vid studier på raster 
etc. Även gärna såklart öka läslusten hos eleverna genom ett bra utbud.  
Öppet för elever på raster, håltimmar, lektioner m.m. som det är nu 
Vi har haft en bra utveckling av biblioteket under de senaste sex år. Tyvärr, tycker 
jag att vi har börjat underprioritera funktionen som kunskapscentrum och istället 
hitta lösningar istället för vikarier och för uppehåll av elever. Vi har en bibliotekarie 
som kan och vill bedriva fördjupningsarbete och fokus på utvecklingsområden. Det 
inser jag som en resurs i högsta grad. Biblioteket ska vara stimulerade och stå i 
centrum i skolan. Budget för att uppfylla min beskrivning finns absolut inte.  
Den roll det har nu. Som en informationsknutpunkt. Dock med generösare öppettider. 
En hjälpande roll för verksamheten. 
Jag anser att det ska ha den roll det har nu. Som en kunskapsverkstad. Eleverna får 
bara arbeta med skolarbete på datorerna. Men det är också en samlingsplats, för det 
finns ett schackspel där. Och en del pratar och läser. Men det ska vara studiero där, 
annars blir eleverna utkörda. 
Det kunde ha en större roll, om vi hade mer resurs. Jag tänker på bokinköp mm. 
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Det ska vara tillgängligt och välkomnande för alla. Det ska vara en källa till kunskap 
och utveckling för alla.  
En öppen resurs där eleverna kan fråga och leta. In med dagstidningar i biblioteket 
där eleverna kan sitta och läsa. Sköna möbler osv. 
Biblioteket bör/ska fortsätta utvecklas och integreras med undervisningen för att bli 
en ännu mer självklar del av elevernas inlärning, och en plats som inbjuder och 
motiverar till studier och läsutveckling.  
Skolbiblioteket är jätteviktigt för elevernas möjlighet att hitta litteratur och komma 
vidare med sin läsutveckling. Det är också en viktig källa för oss lärare. Genom att 
ta in intressanta böcker kan vi stimulera eleverna att komma vidare i sin läsning, de 
lär sig hitta i uppslagsverk och där finns också en plats att i lugn och ro läsa och studera. 
Se ovan. Jag hoppas att vi har råd med en ny skolbibliotekarie när vår ”gamla” pensioneras .
Samma roll som i samhället för övrigt. Utbudet är varierat vilket är mycket positivt. 
Skolan skulle vara mycket fattigare utan biblioteket och skolbibliotekarien. 
Det är rent slöseri med resurser att inte ha biblioteket öppet hela skoldagen. Biblio-
teket skall vara en mötesplats för dem som vill vara informerad om aktuella nyheter,
världshändelser, forskning etc. Eleverna skall även lära sig - vett och etikett - hur 
man skall bete sig på olika platser.  
Heltidsanställd bibliotekarie önskvärt istället för halvtid. Biblioteket bör ha en mer 
central position för inlärning. Ekonomin blir ett hinder för detta. 
Det ska vara en central plats som är öppen för informationssökande i olika former 
och där lärare och elever ska få professionell hjälp. 
Mer studiehörna, läxhjälp centrum, kopiering, informationsökning 
Att vara en centralpunkt för utlån av alla typer av medier, "resurscentrum" för un-
dervisning och en utveckling av den IT-pedagogiska miljön.  
Liksom alla andra på skolan bör också biblioteket integreras. 
Som ett skolans nav tillsammans med IT  
Det borde ha en central roll i elevernas informationssökning. Biblioteket borde ha 
datorer lätt tillgängliga för eleverna där de kan söka information. Biblioteket borde 
vara en plats både för arbete och rekreation, en lugn oas i skolan, där det finns plats 
sköna fåtöljer för lässtunder, men också studieplatser där eleverna kan göra läxan på 
håltimmar. Biblioteket borde ha generösa öppettider, och ha ett rikt utbud av skönlit-
teratur och faktaböcker. Där borde också finnas möjlighet att lyssna på talböcker. 
Andra hjälpmedel för elever med lässvårigheter av olika typer borde självklart finnas 
tillgängliga där också. 
Skolbiblioteket ska vara en plats där man möter personer som är kunniga på barn-
och ungdomsböcker samt använda IT som hjälp vid informationssökning. Här ska 
eleven kunna hitta en lugn plats för läsning, men också lockas till att testa olika 
sökverktyg vid informationssökning. Skolbiblioteket ska också vara en resurs för 
lärarna där de kan hitta inspiration och få hjälp med informationssökning, källkritik, 
bokval, genreförståelse, gruppuppsättningar etc. Här ska också pedagogisk litteratur 
samlas för att skolans personal ska kunna läsa aktuell forskning inom undervisning. 
Biblioteket bör vara en plats för läsning, informationssökning och trivsel. I samband 
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med läs- eller bokprojekt ska också biblioteket spela en stor roll. På vårt bibliotek 
har då skolbibliotekarien och lärare ordnat med tävlingar etc.  
Generösa öppettider. En lugn plats i skolvardagen. 
Biblioteket skulle ha mer personal, längre öppettider, hjälpa elever med läxor efter 
skolan, fler datorer. Det borde finnas ett biblioteksråd med både bibliotekarie, ele-
ver, lärare och skolledning. Skolbiblioteket ska vara skolans hjärta. 
Som stöd i lärandet när det gäller att söka information 
- Uppmuntra till läsning - Informationssökning - Tyst och lugnt rum för studier och läsning 
Borde vara skolans hjärta och hjärna in i framtiden. Med nuvarande öppettider och 
obefintliga möjligheter till samarbete arbetslag/bibliotekspersonal et jag ej hur visio-
nen om ett levande bibliotek/mediotek skall kunna förverkligas. 
Det funkar ganska bra idag men visst, med ökat läsintresse och mer obligatorisk 
läsning av fritt vald skönlitteratur skulle biblioteket och depån i paviljongen kunna 
spela en ännu större roll. 
Resurscentrum och lugn studieplats. 
Skolans kunskapsnav och centrala mötesplats. En oas för fördjupning och läslust. 
Inspiratör för lärare och elever.  
mediecenter och resurscenter för inlärning, studiero, bokprojekt inspirationskälla 
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