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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera vilken funktion skolbibliotek 
kan ha i skolorna 2013 i förhållande till skollagen och utifrån frågeställningar där 
skolbiblioteket analyseras utifrån fyra områden: rummet, medierna och 
informationssystemet, personalen samt eleverna. Metoderna som används för att 
genomföra denna studie är kvalitativa. Det innebär att fyra varianter av skolbibliotek 
undersöktes genom samtalsintervjuer med skolbibliotekspersonal, enkätfrågor till elever 
i årskurs nio samt enkätfrågor till rektorerna på de aktuella skolorna. Resultaten 
analyseras och jämförs i förhållande till hur ett skolbibliotek kan definieras. Resultaten 
visar att det är när områdena ovan är kompletta och sätts samman som skolbiblioteket 
får den funktion som efterfrågas i skollagen. Studien av de fyra skolbiblioteken visar 
bristande förståelse för vilka funktioner som bildar ett skolbibliotek och avsaknad av 
ekonomiska resurser. 
 
 
Nyckelord: Biblioteksvetenskap, skolbibliotek, skolbibliotekarie, skollagen, 
samtalsintervjuer.
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Inledning 
Sommaren 2013 skrev jag ett PM som krävde en fördjupad läsning av skollagen 2011. I 
skollagen står det att eleverna skulle ha tillgång till ett skolbibliotek och att det omfattar 
både lokaler och utrustning. Samtidigt konstaterade jag att på den skola jag gjort större 
delen av min praktik, hade ett bemannat skolbibliotek successivt monterats ner till några 
misskötta hyllor i matsalen och ett antal undanstuvade lådor. Jag började då fundera på 
vad det innebar för eleverna att inte ha tillgång till ett skolbibliotek samt vilken 
betydelse ett skolbibliotek kan ha för elever. Mitt eget minne av skolbibliotek är från 
1980-talet och ett omtyckt och populärt skolbibliotek med en skolbibliotekarie i en 
nybyggd högstadieskola. Där kunde man söka sig undan de stora grupperingarna i 
korridorer och uppehållsrum med en oftast hög ljudnivå och erbjöds hjälp att hitta 
böcker för både fritid och skolarbete. Men vilken funktion ska ett skolbibliotek ha och 
vilken funktion har det? Den frågan blev början på detta examensarbete.
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Bakgrund 
I juni 2011 trädde en ny skollag i kraft vilken innebär att skolbiblioteket nu faller under 
skollagen, från att tidigare ha legat under bibliotekslagen. I andra kapitlet i skollagen 
står det att elever i grund- gymnasieskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan 
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek utöver de lokaler och den 
utrustning som behövs för att syftet med utbildning ska uppfyllas (SFS 2010:800). Vad 
som definierar ett skolbibliotek framgår dock inte i skollagen men Skolinspektionen har 
gjort en definition av vilka krav som ska vara uppfyllda. Där står det att eleverna ska ha 
tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd för att 
kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av utbildningen för att medverka till 
att nå målen för utbildningen. Det står även att det ska omfatta böcker, facklitteratur och 
skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteket ska vara anpassat till 
elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning 
(Skolinspektionen 2013a). Som framgår så erbjuder dessa krav på skolbibliotek en del 
utrymme för tolkning. Louise Limberg som är professor emerita vid 
Bibliotekshögskolan i Borås anser att om skolbibliotek erbjuder ett brett utbud av olika 
källor och informationstjänster bidrar det till att eleverna bättre uppnår sina mål för 
lärande. Men det krävs medvetna satsningar, både ekonomiskt och politiskt, för att 
uppfylla förväntningarna och förhoppningarna på skolbiblioteken som bidragande till 
meningsfullt lärande, kritisk ställningstagande och användande av information (Limberg 
2010, s. 9). Kungliga biblioteket (KB) har gjort kartläggningar där det framkom att 
endast hälften av alla landets skolelever har tillgång till ett bemannat skolbibliotek och 
att en av sex elever helt saknar tillgång till skolbibliotek (Kungliga biblioteket 2012, s. 
4).  
 
Även i den mer allmänna debatten förekommer skolbiblioteken som diskussionsämne 
bland annat i litteraturbloggen Bokhora (2011) bestående av bokälskare vilka ser sig 
som ett komplement till de professionella litteraturkritikerna. Den har enligt 
Sydsvenskan som huvudsyfte att sprida läsglädje och vänder sig till en bredare publik 
än den som läser kultursidorna (Chukri 2008). 2011 ställdes på bloggen frågan ”Hur 
fungerar skolbiblioteket på din skola” (Bokhora 2011). Vid en grov sammanfattning av 
svaren från lärare och elever framkommer att skolbiblioteket ofta var ett rum där man 
förvarade böcker i med begränsad tillgång och att man hänvisades till folkbiblioteket. 
Men det fanns även inlägg om fantastiska skolbibliotek. Dock saknade många 
skolbibliotekarier. En elev skrev att hen hade nära till andra bibliotek, men undrade hur 
det är för de elever som inte är intresserade av läsning. Den frågan visar på att inte alla 
elever har samma utgångspunkt. Men det heter att skolan ska vara likvärdig och ge alla 
elever samma möjligheter.  
 
I nummer tre av läs & skriv utgiven för dyslexiförbundet FMLS och skrivknuten har 
man tema skolbibliotek (2013). Där framkommer skolbibliotekens betydelse för elever 
med funktionshinder. Där ställs även frågan om det är ett skolbibliotek om det inte är 
bemannat samt att det inte räcker att en person motvilligt tar hand om biblioteket 
(Hedberg 2013, s. 6). Detta eftersom bibliotekarien bör vara en person som har rätt 
kompetens för att arbeta läsfrämjande, undervisa i informationssökning, källkritik samt 
kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter (Hedberg 2013, s. 5). 
 
Sveriges läsambassadör Johanna Lindbäck kommenterar den senaste internationella 
PISA undersökningen som presenterades den 3 december 2013. Hon skriver där att 
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resultatet för Sverige är en katastrof och en orsak till detta är att svenska elever läser allt 
mindre och därmed sämre. En faktor som skulle kunna förändra denna situation är att 
skolorna har tillgång till skolbibliotek som är bemannade med utbildad personal och då 
kan bidra till läs- och skrivutvecklingen hos elever genom sitt arbete (Lindbäck 2013). 
 
Utifrån denna bakgrund växer frågor om hur ett skolbibliotek bör vara ordnat för att 
leva upptill vad som står i skollagen och Skolinspektionens riktlinjer. Men även frågan 
om hur skolbibliotekssituationen kan ser ut i realiteten samt vad som görs för att 
skolorna ska kunna leva upptill skollagen och skolinspektionens krav på 
skolbiblioteken. Syftet med denna uppsats är att undersöka Skolbibliotekets funktion i 
teorin och praktiken samt diskutera dessa funktioner.
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Litteraturöversikt 
I litteraturöversikten kommer skolbibliotek att behandlas under olika rubriker med 
syftet att visa på vilka olika delar och funktioner ett skolbibliotek har och grundas på 
litteratur och forskning.  
 

o Skolbibliotekets tillkomst och historia: här beskrivs övergripande hur 
skolbibliotek uppstod, utvecklades och hur det har förändrats över tid beroende 
på politiska och pedagogiska strömningar.  

o Definition av vad ett skolbibliotek är: här presenteras och diskuteras hur man 
sett och ser på skolbibliotekets funktion och då tas självklart även 
bibliotekariens roll upp.  

o Skolbiblioteket som kompensationsfaktor: i denna del beskrivs och diskuteras 
hur skolbiblioteket kan verka som en kompensationsfaktor utifrån att skolan har 
detta uppdrag. 

o Lagar och riktlinjer som omfattar skolbiblioteket: här redogörs för de lagar och 
riktlinjer som har reglerat och i dag reglerar skolbibliotek.  

o Skolbiblioteket i läroplaner och kursplaner: här lyfts vad som står om 
skolbiblioteket i dessa. 

o Forskning kring hur lagar och riktlinjer efterföljs: här behandlas kort hur lagar 
och riktlinjer har efterföljs. 

o Teoretiska perspektiv: här beskrivs och förklaras den modell som används för att 
studera vilken funktion skolbibliotek har i praktiken. 

 

Skolbibliotekets tillkomst och historia 

Skolbibliotek är ingen ny företeelse och dess position och utveckling har varit och är 
förenad med både skolväsendet och biblioteksväsendet.  
 
I förarbetet till 1842 års folkskolestadga som även var den första folkskolestadgan 
rekommenderade staten kommunerna att inrätta bibliotek i skolorna. Ett syfte var att 
hålla barnens kunskaper levande genom att rekommendera dem böcker för fortsatt 
läsning efter avslutad sexårig skolgång. Det som avsågs var inte ett skolbibliotek enligt 
dagens definition eftersom de inte omfattade lärande eller undervisning i skolan. Men 
de var belägna i skolan och sköttes av skolläraren. Dessa så kallade sockenbibliotek var 
således en diffus blandning av folkbibliotek och skolbibliotek. 1911 gjordes en 
biblioteksutredning av Valfrid Palmgren som hade till syfte att skapa ordning, 
sammanhang och struktur mellan de olika bibliotekstyperna. Förslaget innebar att man 
skulle införa en svensk folkbibliotekspolitik. I denna utredning benämndes skolbibliotek 
som en särskild typ av grundläggande biblioteksform. Förslaget antogs så småningom i 
riksdagen 1912 (Limberg & Lundh 2013, kap 1 s. 6). 1924 kunde man läsa i 
Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga 
folkbildningsarbetet om bibliotekets betydelse för att stödja elevernas läsförmåga och 
stimulera deras läslust, men även hur biblioteket kan ses som redskap för självständigt 
arbete. Vidare står det även i utredningen att det är viktigt att lärarna får förståelse för 
biblioteket som undervisningsresurs genom att bland annat få bibliotekskurser (SOU 
1924:5, s. 16-18). Det senare visar på att bibliotekskunskap kan ses som ett specifikt 
kunskapsområde som inte per automatik ingår i lärarutbildningen. I diskussionerna om 
bibliotekets betydelse för eleverna i deras utbildning och som redskap för självständigt 
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arbete kan man se influenser från personer som varit betydelsefulla för skolans 
pedagogiska utveckling. Dessa var John Dewey och hans reformpedagogiska idéer, 
Maria Montessoris aktivitetspedagogik och andra förespråkare av friare former av 
uppfostran som Ellen Key och J.J. Rousseau och deras fokusering på individen och 
barnets inneboende nyfikenhet och lust att lära som drivkraft. Ytterligare exempel på 
hur pedagogiska idéer har format skolbibliotekets roll är skolutredningar från 40-talet 
som i kölvattnet av fascismen och Hitlers utrotningsläger förespråkade självständiga 
och kritiskt tänkande individer för att motverka framtida liknande företeelser (Limberg 
& Lundh 2013, kap 1 s 7-8). I Folk- och skolbibliotek fick skolbiblioteken en särskilt 
stark position och man hänvisade till skolbiblioteket som förutsättning för elevers 
självverksamhet i skolarbeten och läsutveckling och man sammanfattade det med att 
biblioteket bör vara centrum i skolans arbetsliv (SOU 1949:28, s. 99-101). Detta 
resulterade så småningom i 1955 års skolbibliotekslag där det framgick att staten skulle 
stå för vissa statsbidrag för drift och underhåll av skolbibliotek. Detta med villkoret att 
de lokala skoldistrikten stod för lika mycket (Limberg & Lundh 2013, kap 1 s. 8). Efter 
Skolkommissionen 1946 och sakkunnigas betänkande 1949 har det inte funnits några 
politiska dokument där det ägnats så mycket uppmärksamhet åt skolbiblioteken och 
dess betydelse för lärande och undervisning som dessa. Men man kan fortfarande se 
tydliga spår av dessa diskussioner, som målet att fostra självständiga och kritiskt 
tänkande människor, vilket fortfarande är giltigt.  
 
Under 1990-talet genomfördes kommunaliseringen av skolan vilket innebar att 
kommunerna eller annan huvudman övertog hela ansvaret för skolverksamheten och 
skolbiblioteken vilket inte innebar någon stärkning av skolbibliotekens ställning. Det 
som däremot stärkte skolbibliotekets ställning under 1990-talet var att skolbibliotek 
skrevs in i bibliotekslagen 1996. Från 1960-talet har riktat ekonomiska stöd till 
kommunerna avvecklats successivt och 1961 avskaffades det direkta statsbidraget till 
skolbiblioteken. Under 1980-talet togs även statliga bidrag till lokaler och personal bort 
för att helt lämna åt kommunerna att besluta om skolbiblioteken och så har det varit 
fram till 2010 när skolbiblioteket skrevs in i skollagen. Av detta kan man konstatera att 
det är genom ekonomiska bidrag istället för genom lagar och förordningar som staten 
fram till 2010 främst har utövat styrning över skolbiblioteken (Limberg & Lundh 2013, 
kap 1 s. 10). Skolbibliotekens historia och utveckling går således att spåra inom såväl 
skolpolitiken som kulturpolitiken.  
 

Definition av skolbibliotek  

Ovan nämndes folkbiblioteket och skolbibliotekets oklara roller innan 1911 års 
biblioteksutredning. Denna oklara rollfördelning existerar i teorin ej längre. I dag finns 
tre huvudtyper av allmänna bibliotek: skolbibliotek, folkbibliotek och 
högskolebibliotek/vetenskapliga bibliotek. Folkbibliotek är det man i dagligt tal 
benämner kommun- och stadsbibliotek. Folkbibliotekens uppdrag har varit att betjäna 
alla medborgare i kommunen med fokus på fritidsläsning medan skolbiblioteken ska 
betjäna skolelever och lärare (Limberg & Lundh 2013, kap 1 s. 1 & 5). Likheterna 
mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken utgörs av att de har en gemensam målgrupp, 
nämligen barn mellan 7 - 18 och uppdraget litteraturförmedling, lässtimulans och 
informationssökningshjälp. Specifikt för skolbibliotek är att de ska vara placerade så att 
eleverna kan använda det som en del i sin undervisning och att mediabeståndet ska vara 
anpassat efter det. Skolbiblioteket har även en mer kollektiv inriktning till skillnad mot 
folkbibliotekets mer individinriktade verksamhet. Det går även att se likheter mellan 
högskolebibliotek och skolbibliotek, där båda har som uppgift att stödja lärande och 
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undervisning inom skola och undervisning, även om de servar olika utbildningsnivåer 
och olika huvudmän (Limberg & Lundh 2013, kap 2 s. 23). Det finns även kombinerade 
folk- och skolbibliotek, så kallade integrerade/kombinerade bibliotek, vilka har till 
uppdrag att tillhandahålla resurser och tjänster till både skolans verksamhet och till 
kommuninnevånarna. Dessa kombinerade bibliotek är antingen placerade i skolan eller 
utanför skolan (Limberg & Lundh 2013, kap 1 s. 5). I och med att den nya skollagen 
trädde i kraft så har en del av dessa samarbetsavtal dock sagts upp av kommunerna.  
 
I propositionen till den nya skollagen står: "Med skolbibliotek brukar vanligen avses en 
gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 
lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 
stödja elevernas lärande. Regeringen anser att skolbiblioteken spelar en så viklig roll för 
att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt tillgodose deras behov av 
material för utbildning att det är motiverat med en egen bestämmelse i skollagen" 
(2009/10:165, s 284). Med all tydlighet speglar propositionen den vikt man i regeringen 
tillskrev skolbiblioteket. Men vad ett skolbibliotek innebär är fortfarande inte helt 
tydligt lite beroende på vem man frågar. 
  
I KB:s undersökning av skolbibliotekssituationen framkommer det att en skolenhet kan 
uppge att de har tillgång till skolbibliotek. Men det behöver inte innebära att det 
innefattar de funktioner, resurser eller den tillgängligheten som ett skolbibliotek bör ha. 
Detta om det till exemplet inte är öppet mer än för bokade klasstimmar eller så är det 
obemannat eller bemannat med för uppgiften ej utbildad personal. Enligt KB så skapas 
tillgängligheten av skolbibliotekspersonalen eftersom det är den/de som kan leda rätt, 
inspirera, föreslå och visa vägen till innehållet i skolbiblioteket, eftersom det inte är 
förrän när rätt media är hittad och framtagen utifrån elevens behov som det blir 
tillgänglig för eleven. Många skolbibliotek saknar även media på andra språk, på 
minoritetsspråken och medier anpassade för elever med lässvårigheter. Låg 
skolbiblioteksbemanning innebär även att det inte finns tid till att undervisa eleverna i 
informationssökning och källkritik eller tid för insatser för elever med lässvårigheter 
(Kungliga biblioteket 2012, s 4, 10). I KB:s undersökning 2011 gick det ut frågor om 
skolbibliotek till alla skolenheter men en skola kan ha mer än en enhet till exempel kan 
årskurs 0-6 vara en enhet och 7-9 en annan, men de kan ha ett gemensamt skolbibliotek. 
Undersökningen genomfördes via Webbenkäter som skickades till rektorerna med ifylld 
bakgrundsfakta om skolan från skolregistret. Svarsfrekvensen var 97 procent (Kungliga 
biblioteket 20012, s 6-7). Hur definierar men ett skolbibliotek enligt KB?  Först frågade 
man skolenheterna om de hade tillgång till skolbibliotek och där svarade 71 procent att 
de hade det. Men enligt KB måste även medierna vara sökbara, alltså förtecknade i ett 
datoriserat eller manuellt katalogsystem. Man ställde även frågan om hur stort 
mediebeståndet var och hur många nyförvärv man gjort under 2011. Tolv procent av 
skolenheterna uppgav att mediebeståndet var färre än 1000 tryckta medier vilket 
motsvarar ca sex bokhyllor. Andra frågor som ställdes var hur många timmar 
skolbiblioteket var bemannat, hur många timmar som det var tillgängligt för eleverna 
och var det var beläget. KB:s svar på frågan vad som är ett skolbibliotek ” är helt enkelt 
där man väljer att sätta den nedre gränsen för dess funktion, resurser och tillgänglighet” 
(Kungliga biblioteket 2012, s. 10). KB sätter den gränsen vid  

o har manuell eller datoriserad katalog 
o ligger i skolans lokaler 
o är bemannat minst 20 timmar 
o har minst 1000 fysiska medier  
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För att ett skolbibliotek ska kunna sägas agera som pedagogisk resurs bör det även 
uppfylla de flesta av dessa punkter: 

o undervisa elever i informationssökning och källkritik 
o ordna läsfrämjande aktiviteter 
o göra fjärråna (låna in böcker från andra bibliotek) vid behov 
o planera medieinköp tillsammans med lärare och delta i planeringsmöten med 

lärare 
o göra insatser för elever med lässvårigheter 
o hjälpa till med att nivåanpassat material för skolarbete och fritidsläsning 

(Kungliga biblioteket 2012, s. 29). 
 
Till de skolenheter som uppgav att de hade integrerat skolbibliotek ställde man i 
undersökningen frågan om det fanns ett politiskt beslut om att skolbiblioteket ska dela 
resurser med folkbiblioteket, eftersom det är vad som krävs för att det ska vara ett 
integrerat skolbibliotek. I undersökningen framkom även att vissa skolbibliotek hade 
hand om läromedelshanteringen och de skolbiblioteken har i snitt fler personaltimmar. 
Upp till 34 timmar i veckan (Kungliga biblioteket 20012, s. 11-13). På frågan om de 
hade titlar på minoritetsspråken svarade 20 procent att de hade det och fyra av tio 
bibliotek uppgav att de har titlar på andra språk än svenska och engelska. 47 procent av 
skolenheterna med skolbibliotek uppgav att de har talbokstillstånd.  
 
För att skolan ska få ett talbokstillstånd från Myndigheten för tillgängliga medier  
(MTM) krävs att de: 

o har ett skolbibliotek 
o att det finns en fungerande låneverksamhet på skolbiblioteket 
o att skolbiblioteket har kunskaper om vad som gäller upphovsrättsligen 

vid hantering av talböcker. 
 
När skolbiblioteket har talbokstillstånd kan de handleda elever så de får tillgång till 
myndighetens tjänst "Egen nerladdning" vilken ge elever med läsnedsättning möjlighet 
att ladda ner medier själva antingen till datorn eller i telefonen (Myndigheten för 
tillgängliga medier 2014). De skolor som ej har skolbibliotek kan inte ansöka om 
talbokstillstånd. På en del skolor uppgav man i KB:s undersökning att specialpedagogen 
hade hand om dessa medier. I undersökningen frågade man även efter om skolan hade 
en skriven skolbiblioteksplan som antagigts av skolledningen, där uppgav 33 procent att 
de hade det. På frågan om skolbiblioteket hade ett organiserat elevinflytande svarade 32 
procent att de har det. Elevinflytandet innebar oftast att eleverna får önska sig olika 
böcker men det finns sällan ett forum för dem att framföra synpunkter om 
skolbibliotekets verksamhet (Kungliga biblioteket 20012, s. 20-21). Källkritik och 
informationssökning ligger ofta på ämneslärarnas uppgift eftersom få skolbibliotek är 
bemannade i den utsträckning som behövs för att fylla denna funktion. I KB:s 
undersökning framgår det att skolornas betygsmedelvärde verkar vara något högre i 
skolor med skolbibliotek men det går ej att säga att det beror på skolbiblioteket 
(Kungliga biblioteket 2012, s. 20-21). Kostnader för medieinköp per elev uppgavs ligga 
på 90 kronor, men det framgår ej vilken typ av medier det är som köps. Många gånger 
framkommer det i skolbiblioteksdebatten att det inte längre behövs ett skolbibliotek 
med så fysiskt stort bestånd eftersom eleverna nu har tillgång till egna datorer och 
mobiler. Men i undersökningen framkommer det att e-medier inte fyller någon större 
del av den utlåningen och endast ett fåtal skolor har tillgång till egna licenser och e-
boktitlar. Men de skolbibliotek som är integrerade med folkbiblioteken har oftast 
tillgång till hela eLib. Men för att kunna få tillgång till detta krävs en Internetanslutning. 
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I de kommunala grundskolorna hade man i snitt 3,6 datorer i skolbiblioteken och 71 
procent av de kommunala skolorna uppgav att alla eller vissa elever har tillgång till 
trådlöst nätverk. Bland friskolorna var siffrorna i genomsnitt högre. Om eleverna skulle 
har tillgång till ett hundratal databaser med e-böcker och uppslagsverk då kan det ersätta 
delar av de traditionella medierna. Men då måste tillgången på verktyg att nå dessa vara 
mycket god och fortfarande krävs det personal som kan undervisa i informationssökning 
och källkritik (Kungliga biblioteket 2012, s. 31-33). 
 
Man kan se tillämpning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i 
skolbiblioteket som en utveckling av skolbiblioteket som läromedel. Till exempel kan 
skolbibliotekets mediesamlingar underlätta ämnesövergripande arbetssätt till skillnad 
mot ämnesanpassade läromedel. Skolbibliotekets medier borde även kunna underlätta 
individualiseringen av undervisningen genom den stora variation av medier som ett 
skolbibliotek kan tillhandahålla (Limberg 2002, s. 32). I slutet av 70-talet hade 
skolbiblioteket ingen aktiv roll i undervisningen eftersom lärare och elever främst 
använde material som de stora läromedelsförlagen publicerade och då fanns det inget 
direkt behov av andra informationskällor som skolbiblioteket tillhandahöll. Man talade 
om ”Bokrum” vilka omfattade skolans samlade läromedel som till stor del bestod av 
läromedelspaket. Skolbibliotekets mediebestånd däremot var och är ej begränsat till 
vissa skolämnen utan erbjuder ämnen som är ordnade efter en annan struktur än 
skolämnena. Skolbibliotekets media är inte producerat i syfte att undervisa utan för att 
berätta eller gestalta något. Detta medför att eleverna får tillgång till många källor och 
då biblioteksmaterialet blev sökbart och skolorna fick tillgång till Internet ökade utbudet 
av källor. Men då ökade samtidigt elevernas behov av att kunna söka olika källor och 
deras förmåga att värdera dessa för att kunna använda dem. I studier har man inte sett 
någon skillnad i biblioteksanvändning som skulle vara knuten till de olika skolämnena 
utan skillnader i användningen av skolbiblioteket i olika ämnen är snarare knutet till 
lärarnas olika pedagogiska metoder (Limberg 2002, s. 30-33). Det har framkommit i 
studier att utveckling av skolbibliotekets mediebestånd bäst sker genom ett samarbete 
mellan lärare och bibliotekarie för att på bästa sätt gynna eleverna. Men det har även 
visat sig att det finns problem i att bygga upp skolbibliotekets mediebestånd för att 
bättre kunna användas i undervisningen eftersom det ej publiceras tillräckligt med 
facklitteratur för barn och unga och många av de fackböcker som produceras för unga är 
alltför ytliga och fragmentiserade för att kunna använda i ett elevaktivt undersökande 
arbetssätt (Limberg 2002, s. 35-36).  
 
Vid en ökad användning eller i varje fall en önskad ökad användning av IKT i skolan 
har forskare undersökt hur eleverna söker information och då har det framkommit att 
det finns bristande kunskaper hos eleverna i informationssökning. Dessa är brister i 
ordförråd och stavningsproblem och då inte bara i svenskan eftersom en stor del av 
webbmaterialet är på engelska. Men även en bristande läsförmåga spelar roll och att 
eleverna inte ges tid att söka den informationen de förväntas söka. Även lärarna har 
framfört att de önskar utbildning i IKT (Limberg 2002, s. 39). 
 
Men det går även att se utvecklingen av informationstekniken och tillgång till databaser 
och söktjänster på Internet som ett problem, då det fritt tillgängliga materialet 
tillsammans med kraftfulla sökmotorer till stor del har tagit över som 
informationsresurser från traditionella medier i skola och bibliotek. Detta ställer 
betydligt större krav på värdering av informationen och det ställer krav på lärare och 
elever och väcker efterfrågan på den kompetensen. Med tanke på hur utvecklingen i 
IKT tillsammans med digitala och sociala medier ser ut och det faktum att det saknas 
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kompetens hos elever och lärare i IKT så blir frågan om skolbibliotekets roll intressant 
(Limberg & Lundh 2013, kap 1 s. 11). När man i dag skriver om att de svenska eleverna 
ej längre ligger i topp så framförs ibland användandet av digitala medier som en orsak 
till detta (Limberg & Lundh 2013, kap 1 s. 12). Men efter vad som tagits upp tidigare så 
beror det ej på de digitala medierna i sig utan snarare på hur dessa används och hur 
informationen från dessa används. För att motverka missriktad användning och öka 
läsförmågan föreslås en satsningar på skolbiblioteken och att de framförallt ska vara 
bemannade med en skolbibliotekarie för att förstärka läsundervisningen och 
läsfrämjandet i skolans verksamhet (SOU 2012:65, s. 14 & 407).  
 
Fokus på IKT i skolan har sin grund i både ett intresse för de digitala medier och i 
konstruktivistiska teorier om lärande. Detta genom att konstruktivismen ser lärande som 
en aktiv handling och meningsskapande aktiviteter vilket har resulterat i pedagogiska 
praktiker som elevcentrerat arbetssätt, vilka är tänkt att ersätta den traditionella 
katederundervisningen. Detta har stärkt förutsättningarna för 
skolbiblioteksverksamheten. (Limberg & Lundh 2013, kap 1 s. 13).  
   
I skriften Det kreativa facket från akademikerfacket för kultur och kommunikation 
(DIK) förs fram att skolbibliotekets viktigaste funktion är den pedagogiska och att den 
ska utföras av skolbibliotekarien och att rummet är av underordnad funktion, vilket inte 
är så underligt eftersom DIK:s uppgift är att värna om bibliotekariens arbetsuppgifter. I 
kontrast till skolbibliotekariens centrala funktion hos DIK framkommer det i en rapport 
från Sveriges kommuner och landsting att man anser att skolbibliotekspersonal kan 
komma från flera olika yrkesgrupper (Limberg & Lundh 2013, kap 2 s. 27-28). Men till 
skillnad från många andra som debatterat ämnet lyfts i denna rapport elevernas 
perspektiv fram utifrån vad de kan förvänta sig och kräva och inte endast vad de bör 
utveckla för förmågor och färdigheter:  
 
" Ett perspektiv som sällan berörs men ändå ständigt är närvarande är skolbiblioteket 
som en lugn och fredad plats i skolan, en plats där elever kan ha tillgång till vuxna och 
få möjlighet till samtal på ett annat sätt än med pedagoger i klassrummet eller 
korridorer” (Widell & Östling 2012, s. 8).  
 
Skolbiblioteket som fysisk miljö diskuteras inte så mycket, det är mest fokus på vad ett 
skolbibliotek ska innehålla. Men skolbiblioteksrummet ser annorlunda ut än de andra 
rummen på skolan. I skolbiblioteksrummet finns ofta mer fria ytor tillsammans med 
bokhyllor, bord och stolar, i vissa skolbibliotek finns det även fåtöljer eller soffor. Det 
finns heller ingen given plats för läraren utan läraren rör sig på samma ytor som 
eleverna och elever i olika åldrar samsas om ytan. Skolbiblioteket som fysisk företeelse 
benämns ofta som en trygg och inbjudande plats (Limberg 2002, s. 68). Men fyller 
skolbiblioteket som rum några pedagogiska funktioner? I dag är skolbiblioteksrummet 
både fysiskt och virtuellt och en del menar att det genom att vara virtuellt förlorat sin 
fysiska betydelse och nu endast kan betraktas som en funktion. Men 
skolbiblioteksrummet är i dag både ett lokalt rum med fysiska samlingar och ett globalt 
rum med tillgång till informationsvärldar och kommunikation. Dess pedagogiska 
funktion framträder just genom att kunna erbjuda ett stort urval av olika medier till 
skillnad mot ämneslitteratur som är betydligt smalare. Elevernas biblioteksanvändning 
beror på hur tillgängligt skolbiblioteket är, så om det inte är öppet saknas möjligheten 
till flexibelt utnyttjande (Limberg 2002, s.69-70 & 75). I en studie av Elisabett 
Tallaksen Rafste om gymnasieungdomars användning och upplevelse av skolbiblioteket 
framkommer det att det är elevgrupper som ofta skapar normen för hur rummet ska 
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användas till skillnad från i klassrummet där det är läraren som sätter normen. Eleverna 
använder främst rummet till läxläsning och avkoppling, men de två skolbiblioteken i 
studien skilde sig åt då det i det ena mest förekom på fritidsrelaterade aktiviteter medan 
i det andra dominerade undervisningsrelaterade aktiviteter (Limberg 2002, s. 75-76). 
 

Under 2005 pågick ett forskningsprojekt på Ohios skolor utifrån den till synes enkla 
frågan: hur skolbiblioteket gagnar elever (Everhart & Logan 2005). Genom en 
tvärsnittsstudie där man vände sig till elever från årskurs tre till tolv och deras lärare 
ville man identifiera skolbibliotekets roll i elevers lärande. Studien var webbaserad och 
innebar att eleverna fick värdera 48 påstående om hur skolbiblioteket hjälpte dem i 
deras lärande och lärarna fick svara på frågor om hur skolbiblioteket hjälpte eleverna i 
deras lärande. Resultatet av de två undersökningarna ställdes sedan samman.  
 
Resultatet visade att 99 % av eleverna som besvarade frågorna ansåg att skolbiblioteket 
hjälpte dem i sina studier. De upplevde att de fick hjälp att få skolarbeten färdiga i tid 
och upplevde mindre stress. Vidare fick de hjälp att analysera information och sätta in 
informationen i ett större sammanhang. Detta resulterade i att de upplevde att de 
arbetade mer effektivt och kunde sätta upp mål och uppfylla dem. Flickor upplevde 
dock att de i stötte utsträckning fick hjälp än pojkar. När man utgick från bakgrunds 
skillnader såg man att elever med afro-amerikansk tillhörighet i större utsträckning 
upplevde att de fick hjälp än elever med annat ursprung. Elever i grundskolan upplevde 
att de hade större hjälp av skolbiblioteket än de i de högre klasserna. Slutsatserna i 
undersökningen var att skolbiblioteket definitivt hjälper till att aktivera eleverna till att 
utveckla deras förståelse och kunskap. Det eleverna specifikt uppskattade var att få 
hjälp med att värdera webbsidor. Det som de upplevde att de inte fick hjälp med så 
mycket var läsning. Lärarna upplevde att de fick hjälp med att hitta information, 
använda datorer och hjälp att använda informationen i skolarbetet. Studien visar på vad 
elever vill, behöver och värderar i skolbibliotek (Everhart & Logan 2005). Artikeln 
visar på vilken viktig funktion skolbiblioteken kan ha i skolan. Även resultatet att elever 
med afro-amerikanskt ursprung upplevde att de hade större hjälp av biblioteket är 
intressant utifrån att de troligen i större utsträckning kommer från studieovana hem och 
skulle kunna tyda på att skolbiblioteket kan bidra till att utjämna dessa skillnader. 
 

Skolbibliotekarien 

Tillgången på källor till information är i dag stor men det ställer samtidigt krav på 
elevernas förmåga att söka och använda informationen. Bibliotekarien är utbildad i 
informationssökning och i användande av information. Då kan ett samarbete mellan 
lärare och bibliotekarier skapar bättre förutsättningar för elevernas lärande (Limberg 
2002, s. 32). Det finns i dag ingen skolbibliotekarieutbildning på svenska universitet 
och högskolor. Men det finns valbara kurser som vänder sig till de bibliotekarier som 
inriktar sig på att arbeta med barn (Limberg & Lundh 2013, kap 2 s. 24). Britt Omstedt 
föreslår att man på samma sätt som man specificerar studie- och yrkesvägledares 
uppdrag ska skriver in skolbibliotekariens uppdrag i läroplanen. Den skulle omfatta att 
handleda elever vid informationssökning till olika studieuppgifter, att stödja eleverna i 
utvecklandet av ett källkritiskt tänkande, att stödja eleverna i förmåga att läsa och 
tillgodogöra sig och använda texter av olika slag (2012, s. 5). Flera forskare har i sina 
studier funnit att bibliotekariens roll har ändrat huvudinnehåll från fokus på hur man 
söker information till hur man använder information (Limberg 2002, s. 39).  
 



Ahlgrimm, Lena  
 

 14

Kunskap i informationssökning kan ses som en mekanisk kompetens som man kan lära 
ut. Ett annat sätt att se på informationssökning är att fokusera på olika förmågor och 
förhållningssätt till information. Detta innebär att eleven tar aktivt del i 
informationssökningen och inte endast är en passiv mottagare av information från 
bibliotekarien. Detta medför dock krav på samarbete mellan lärare och bibliotekarie, 
samt att frågan om informationskompetens görs till en viktig fråga för eleverna. Många 
lärare har bristande förståelse för betydelsen av informationskompetens och vilka 
svårigheter de utsätter eleverna för när de kräver av eleverna att de självständig ska söka 
information eftersom värderingen av informationen i dag är en stor del av 
informationssökningen. Detta visar på betydelsen av ett gott samarbete med 
bibliotekarien och lärare. Det har även visat sig att det inte finns ett samband mellan ett 
välutrustat skolbibliotek och elevers informationskompetens (Limberg & Lundh 2013, 
kap 5 s. 90-93). I en norsk studie från 2011 såg man hur samarbetet mellan lärare och 
bibliotekarie även gynnar läsundervisningen specifikt (Limberg & Lundh 2013, kap 4 s. 
66). En annan till synes självklar och viktig uppgift för bibliotekarien är att göra 
biblioteket till en trygg plats för alla elever och att skapa möjlighet för alla elever att 
använda biblioteket (Limberg 2002, s. 72). 
 
I KB:s t kartläggningar av skolbibliotekssituationen har man kunnat lyfta fram sju 
pedagogiska funktioner som skolbibliotekspersonal arbetade med och det är samma 
punkter som i princip gäller för att skolbibliotek ska kunna sägas agera som pedagogisk 
resurs. 

1. Undervisning i informationssökning och källkritik 
2. Läsfrämjande aktiviteter 
3. Fjärrlån av medier vid behov 
4. Planering av medieinköp tillsammans med lärare 
5. Planering av undervisning tillsammans med lärare 
6. Särskilda insatser för elever med lässvårigheter 
7. Hjälp till elever att välja material för skoluppgifter och för 

läsning utanför skolarbetet (Kungliga biblioteket 20012, s 23).  
 
Vid genomgångar av dokumentation av skolbibliotekens uppgifter kan man se två 
huvudlinjer: Den ena är att ge stöd och stimulans till läs- och språkutveckling och den 
andra är att undervisa och handleda i IKT. Båda dessa uppgifter inbegriper 
skolbibliotekspersonal och utifrån vad som framkommit bör denna person inneha 
specifika kunskaper för sitt uppdrag. 
 

Skolbibliotek som kompensations faktor 
Läsvanor, läsintresse och läsförmåga har koppling till ålder, kön, ursprung och 
utbildningsnivå. En välutvecklad läsvana och läsförmåga har betydelse för både 
individen och samhället då individen är en del av samhället och individens förmåga att 
ta del av samhället hänger samman med dess läsförmåga då mycket i samhället är 
textbaserat. Därför är det viktigt att barn från underprivilegierade förhållanden ges 
möjlighet att utveckla sina läsvanor och läsförmåga och då kan skolbiblioteken vara en 
kompensatorisk faktor som även får betydelse för större samhällsfrågor (Limberg & 
Lundh 2013, kap 4 s. 63).  
 
Sätten på vilka skolbiblioteken kan vara kompenserande är olika men genom forskning 
har man till exempel undersökt hur etnicitet, sexualitet och funktionshinder skildras i 
medier och då sett att det ofta är en stereotyp bild som ges. Limberg hänvisar till studien 
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Children of colour som visade att färgade barn inte utvecklade lika god läsförmåga som 
icke-färgade i åldern 8-11 år (Limberg & Lundh 2013, kap 4 s. 63). Det är i den åldern 
som barn börjar utveckla sin läsning på egen hand och detta kräver att de har tillgång till 
litteratur som de kan identifiera sig med. Det har framkommit att färgade barn saknade 
litteratur där de kan identifiera sig med inte bara sin hudfärg utan även med miljö och 
kultur. 
 
Det har diskuterats en hel del i media om skillnaderna mellan pojkar och flickors 
läsintresse och läsförmåga och i forskning har man sett att pojkar läser mindre och 
sämre. Men man har även sett att pojkar är mer intresserade av facklitteratur och serier. 
Men det bör även påpekas att det är av stor vikt att inte göra stereotypa indelningar av 
individer utifrån kön, ursprung och sexualitet och förvänta sig att alla pojkar föredrar 
serier och faktaböcker (Limberg & Lundh 2013, kap 4 s. 64). 
  
En viktig aspekt i läsfrämjande verksamhet är som redan har nämnts läslusten som 
drivkraft. Det genomfördes i USA en studie om vilka effekter fria val kan ha för 
läsutvecklingen. Studien innebar att eleverna inför sina collegestudier fick möjlighet att 
välja mellan 1000 olika boktitlar organiserade i olika kategorier som science fiction, 
bestsellers, klassiker, relationer, och fackböcker. Tidigare hade urvalet varit begränsat 
till 300 titlar och mestadels omfattat klassiker. Eleverna fick även välja 
redovisningsform. De kunde bland annat välja blogg, eller att skapa en alternativ 
framsida. Elevernas generella upplevelse av detta projekt var att läsningen hade berikat 
dem. Resultatet av studien visade på skillnader mellan olika grupper och kön. Pojkar 
och mer studiemotiverade elever läste i större utsträckning faktaböcker, medan 
grupperna av mer svaga elever valde realistiska böcker som kändes relevanta för deras 
eget liv eller så valde de andra medier än böcker. När man granskade de lässvaga 
eleverna så framgick det att de generellt hade ett motstånd mot den specifika form av 
läsning och litteracitet som skolan och skolbiblioteken premierar, vilket visar på 
behovet av ett vidgat eller mångfaldigt litteracitetsbegreppet (Limberg & Lundh 2013, 
kap 4 s. 65).  
 
Tidigare nämndes behovet av att kunna identifiera sig med litteraturen. Men litteraturen 
kan även erbjuda det motsatta, genom att man i litteraturen på ett ofarligt sätt kan 
bekanta sig med företeelser som är både skrämmande och hemska utan att behöva gå ut 
i verkligheten och göra det. Det kan då även innefatta kontroversiella ämnen som 
individen kanske är intresserad eller nyfiken på. En kanadensisk forskare, Margaret 
Macky problematiserade detta att välja bort viss litteratur genom att visa på hur man kan 
ge elever möjlighet att genom litteraturen utforska psykologiska och moraliska risker 
utan att själva egentligen ta del av dem och samtidigt då även öka elevers inställning till 
läsandets kraft (Limberg & Lundh 2013, kap 4 s. 66).  
 
Man har i andra studier på temat med frihet i läsning uppmärksammat att barn inte 
utnyttjar den frihet för lärande som skolbiblioteket gav, utan arbetade efter vad som 
förmedlats av läraren i klassrumssituationer, samt att elever har svårt att se att 
serieromaner skulle kunna stå för legitim och giltig kunskap i skolan (Alexandersson 
mfl 2007, s 115-116). Skolbiblioteket som redskap för läsfrämjande verksamhet har 
aldrig ifrågasatts. Men det har förekommit diskussioner om det är skolbiblioteket eller 
folkbiblioteket som är mest lämpat att ägna sig åt den verksamheten (Limberg & Lundh 
2013, kap 1 s. 12). Argumentet för att det skulle ligga på folkbiblioteket var att barn 
kunde uppfatta böcker som något nödvändigt ont om det knöts till skolan. Men för de 
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barn som inte presenteras för folkbiblioteket kan skolbiblioteket innebära den första 
kontakten med ett bibliotek. 
 
Alla barn ska ges tillgång till viktiga eller intressanta kulturella, professionella och 
politiska arenor. För att det ska vara möjligt måste man erbjuda dem olika typer av 
litteracitet. Speciellt om det är så att olika grupper utvecklar olika typer av litteraciteter 
utifrån de medier och genrer de tilltalas av. Men skolan ska ge eleverna jämlika villkor 
och har då ett uppdrag att hjälpa elever att få kontakt med och kunskap om olika typer 
av medier och litteraciteter (Limberg & Lundh 2013, kap 4 s. 68). Om man tar detta i 
beaktande är det av stor vikt att det finns olika medier på skolbiblioteken för att 
möjliggöra för alla elever att utveckla sin litteracitet utifrån vad man tilltalas av för att 
väcka läslusten. 
 

Lagar och riktlinjer som omfattar skolbiblioteket  

Skollagen 

I skollagen regleras skolbiblioteket i kapitel 2 i 35 § och 36 §. I 35 § står att "för 
utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildning ska kunna uppfyllas" (SFS 2010:800).  
 
Syftet med utbildningen åsyftar det som står i kapitel 1 i 4 §. I 4 § står att ”barn och 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barn och 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. Man ska också ta hänsyn 
till elevers olika behov och eleverna ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader för förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800). Genom att skolan uppväger skillnader för 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen så blir skolan en kompensatorisk faktor. 
 
I 1994 års skolförordning (SFS 1994:1194) står det att grundskolan skall ha lämpligt 
fördelade bibliotek samt annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. I 
skollagen från 1988 (SFS 1988:655) står det att varje skolenhet skall ha bibliotek och 
utrustning som krävs för tidsenlig utbildning. Detta innebar ett ökat tryck på 
kommunerna från staten att inrätta och driva bibliotek knutna till skola och utbildning 
men innebar inga öronmärkta statliga bidrag att finansiera denna verksamhet. Detta 
resulterade i skillnader mellan hur man kommunalt och regionalt satsade på 
skolbiblioteksverksamhet (Limberg & Lundh 2013, kap 1 s. 9). Men i den nya skollagen 
står det att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. I slutbetänkandet av 
Litteraturutredningen 2012 föreslås att man i skollagen under kapitel 9 ska föra in att 
huvudmannen för skolan ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med 
bibliotekarie, som har kompetensen att var ett stöd till eleverna och lärarna i det 
läsfrämjande och pedagogiska arbetet (SOU 2012:65, s. 406). Men det bör vara kapitel 
tio man åsyftar eftersom kapitel nio omfattar förskoleklasser och kapitel tio omfattar 
grundskolan. 
 

Bibliotekslagen 

Den 1 januari 2014 träder en ny bibliotekslag (Ds 2012:13) ikraft, vilken ersätter 
nuvarande bibliotekslag (SFS 1996:1596). Till grund för lagförslaget ligger bibliotekens 
betydelse för det demokratiska samhällets utveckling. Lagen kommer att omfatta all 
verksamhet inom det allmänna biblioteksväsendet, däribland skolbiblioteken. Den nya 
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lagen innebär även att man ägnar särskild uppmärksamhet åt tre prioriterade grupper: 
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, 
nationella minoriteter (Proposition 2012/13:147). I den tidigare bibliotekslagen står i 8 § 
att skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk 
än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov och 9 § att 
skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att 
främja språkutveckling och stimulera till läsning (SFS 1996:1596). Som framgår av 
texten ovan så innebär den nya lagen att särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt 
tre prioriterade grupper men även i den gällande lagen står att det skall ägnas särskild 
uppmärksamhet åt de grupperna. Det man har gjort är att man har anpassat språket efter 
dagens normer.  

 

Skolinspektionen 

Skolinspektionen har specificerat tre krav som ska uppfyllas för att eleverna ska anses 
ha tillgång till skolbibliotek.  

o Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller 
på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda 
biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för 
denna. 

o Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik 
och andra medier. 

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

 
Skolinspektionen har till uppgift att göra tillsyn av skolor och i och med att den nya 
lagstiftningen trädde i kraft har de tydligt fokus på skolbibliotek. Skolinspektionen gör 
olika inspektioner. Regelbunden tillsyn ska ske vart femte år och inför den görs en 
enkätundersökning där pedagogisk personal, elever och föräldrar får ge sin syn på 
skolan. Den tillsammans med dokumentation från skolan avgör vilka områden som det 
läggs särskilt fokus på. Utöver den regelbundna tillsynen görs kvalitetsgranskningar och 
riktad tillsyn (Skolinspektionen, 2013b). 
  

Skolbiblioteket i läroplaner och kursplaner 

Läroplaner och kursplaner är normativa styrdokument som anses uttrycka en politisk 
vilja, vilka vanligen inte anses höra hemma i en forskningsöversikt, men som här fyller 
en orienterande funktion för att förstå skolbibliotekets plats i skolan. 
 
Skolbibliotekets plats i Lgr 11 går att finna på flera ställen men specifikt omnämns 
skolbiblioteket i 2.8 under rubrik: ”Rektors ansvar” där står det att rektor har ett särskilt 
ansvar för att ”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”(Lgr 11, s. 18). I avsnitt 2.1, 
”Kunskaper” står det att det är skolans ansvar att eleven "kan använda modern teknik 
som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande" (Lgr 11, 
s. 15). Här uttrycks skolbibliotekets roll ej specifikt men skolbiblioteket innebär goda 
möjligheter att utveckla dessa förmågor. 
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Det står att det är skolans uppdrag att främja lärande där individen stimuleras att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är 
nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga” (Lgr 11, s. 9). I skolans uppdrag står det även att eleverna ska kunna orientera 
sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde.  
 
I kursplaner och betygskriterier är återkommande formuleringar att man ska kunna 
utveckla kunskap om och söka och välja information och man ska även kunna bedöma, 
kritiskt granska och förstå olika texter och deras koppling till andra texter samt 
producera egna texter i olika sammanhang (Lgr 11, kursplaner). 
 

Bibliotekets roll i den nya skollagen ur ett elevperspektiv  

Under denna rubrik är avsikten att lyfta fram hur det fungerar och ser ut utifrån 
elevernas perspektiv efter att den nya skollagen har trätt i kraft. Skolinspektionen har i 
sina tillsynsbeslut framhålligt att det finns brister i skolbibliotek och förlägger 
skolhuvudmannen att avhjälpa sådana. Exempel på brister är otillfredsställande 
mediebestånd, att skolan uppger att de tar hjälp av folkbiblioteken trots att ett 
samverkansavtal ej finns. Man har även ifrågasatt skolors tolkning av tillgång till 
skolbibliotek och hänvisat till Skolinspektionens krav (Skolinspektionen, 2011b; 
Limberg & Lundh 2013, kap 1 s 3).  
 

I dag är gränserna mellan producent, förmedlare och mottagare av information otydliga 
och stundtals upplösta samtidigt som kompetensen och färdigheten att hantera 
information ses som en väsentlig förmåga i både skolan och i livet för övrigt. Eleverna 
söker gärna och framgångsrikt information utifrån egna intressen, men situationen kan 
vara en annan när det är i skolrelaterade sammanhang och utifrån formella krav. 
Skolan/läraren konstruerar frågor som eleven ska ta eget ansvar för och söka 
information om, vilket sedan bedöms av skolan/läraren samt att skolan/läraren ofta vet 
svaret på frågan. Frågan är ofta ställd för att undersöka om eleven har gjort framsteg 
eller nått specifika mål och har inte till syfte att tillfredställa ett autentiskt 
informationsbehov, medan elevernas eget informationssökande grundar sig på egna 
frågor ställda utifrån intresse. (Limberg & Lundh 2013, kap 5 s. 78-79).  
En underökning om elevers förmåga att söka enkla faktauppgifter visade på 
demografiska skillnader där elevernas resultat hade samband med vilken 
socioekonomisk bakgrund de hade, vilket tyder på att de kompensatoriska faktorerna 
som skolan ska bidra med ej riktigt fungerar som de bör enligt styrdokumenten. 
Liknande resultat återspeglades i en studie om elevernas värdering av graden av 
trovärdighet i information som de sökte under årskurs 4 och 9. I de klasser där man 
systematiskt hade arbetat med informationssökning och källkritik såg man att de 
utvecklade ett annat lärande (Limberg & Lundh 2013, kap 5 s. 84). Skolbibliotek kan 
ses som ett pedagogiskt redskap genom att det är stödjande och stöder lärande och 
undervisning i skolan. Men då måste skolbiblioteket vara en verksamhet som är 
integrerad i hela skolarbetet och inte en isolerad enhet. Skolans idag undersökande och 
projektbaserade arbetssätt ställer andra krav på ett skolbibliotek i förhållande till för 20 
år sedan, därför bör skolbibliotekets som funktion anpassas till de kraven. 
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Teoretiska perspektiv 

På vilket sätt kan man studera skolbibliotek och vad är ett skolbibliotek? Det är frågor 
som har behandlats under olika rubriker och i bakgrunden. Hur ett skolbibliotek kan 
studeras kommer nu att brytas ner ytterligare för att få fram en modell för att studera 
funktionen skolbibliotek.  
 
Ett bibliotek och ett klassrum kan vara en kreativ miljö utifrån vad de olika utrymmena 
har för innehåll och verksamhet (Limberg 2002, s. 9). Det går då att tolka som att ett 
skolbibliotek och klassrum skulle kunna vara synonymt. I folkbiblioteksutredningen 
1982 föreslog man fyra definitioner av skolbibliotek vilka alla omfattade vilka slags 
böcker som utgjorde ett skolbibliotek. Men man berörde ej hur böckerna skulle vara 
systematiserade, inte heller hur rummet, personalen eller verksamheten skulle 
organiseras. I Lgr 69 hade termen skolbibliotek ersatts med termen bokrum och där tar 
man inte upp något om innehållet i rummet (Limberg 2002, s. 12). Dessa två 
definitioner av skolbibliotek kan upplevas stå i kontrast till varandra eller så kan de ses 
som kompletterande och beskriva ett rum med en viss typ och mängd av böcker. 
Skolöverstyrelsen gav 1990 ut en bok för att stimulera till vidgad användning av 
skolbiblioteken där man tog fasta på fem dimensioner av skolbiblioteket: rummet, 
medierna, informationssystemet, verksamhetens innehåll och ändamål samt personalen 
(Limberg 1990, s. 69). I dessa fem dimensioner är det fokus på både rummet och vad 
detta rum bör innehålla och användas till och det inkluderade även personal. Ett 
ytterligare förtydligande av vad ett skolbibliotek bör innehålla kom 1999. Då föreslog 
statens kulturråd att i ett skolbibliotek ska det finnas resurser i form av medier, teknik 
och personal för att söka och värdera information och ge läsupplevelser av alla slag och 
skolbiblioteket ska vara placerat i eller i direkt anslutning till skolan. (Limberg 2002, s. 
13). Skolverket har i en skrivelse om skolbibliotek, reviderad så sent som september 
2013, lyft fram att det i bibliotekslagen står att särskild uppmärksamhet ska ägnas 
funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter genom att erbjuda anpassad 
litteratur. Vidare står att skolbiblioteket ska erbjuda barn och ungdomar böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov i syfte att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning (Skolverket 2013).  
 
Skolinspektionen har lyft fram att skolbiblioteket ska omfatta böcker, facklitteratur och 
skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteket ska vara anpassat till 
elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning i enlighet med 
skollagen (Skolinspektionen 2013). 
 
I skollagen står det att syftet med utbildning är att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper, utbildningen ska främja alla barn och elevers utveckling och 
lärande. Utbildningen ska även ta hänsyn till barn och elevers olika behov och ge stöd 
och stimulans så de har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Man ska även 
sträva efter att uppväga skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning 
(SFS 2010:800).  
 
Vidare har Skolinspektionen tydligt uttryckt att eleverna ska ha tillgång till 
skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd för att 
kontinuerligt kunna använda biblioteket som en del av utbildningen och medverka till 
att nå målen för utbildningen.  
 
Det torde betyda att ett skolbibliotek ska vara placerat på skolenheten eller på rimligt 
avstånd. Men hur vet man vad rimligt avstånd är? Det är inte lätt att avgöra men 
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Skolinspektionen framhåller att skolbiblioteket kontinuerligt ska kunna användas och 
om något ska kunna användas kontinuerligt så bör rimligt avstånd kunna innebära att 
skolbiblioteket bör gå att använda varje vecka eller flera gånger i veckan då det även 
ska fylla syftet med utbildningen. Utifrån denna definition har det framkommit att 
placeringen av skolbiblioteket är av betydelse.  
 
Frågan vad ett skolbibliotek ska innehåll är stor om man summerar vad som 
framkommit: det ska innehålla stöd och stimulans, anpassad litteratur, böcker, 
informationsteknik och andra medier med syfte att främja språkutveckling och stimulera 
till läsning, vidare ska man kunna inhämta, utveckla och värdera kunskaper och det ska 
bidra till att uppväga skillnader i barn och elevers förutsättningar. Rumsligt 
framkommer inte hur detta skolbibliotek ska se ut eller avgränsas. Ska det vara ett 
specifikt rum? Eller kan det bestå av bokhyllor placerade i en rumsform i en korridor? 
Eller kan det vara utspritt på olika enheter som en del i olika delar av en skola bara det 
har det önskade innehållet? Utifrån detta kan man se att skolbiblioteket som fenomen 
består av olika delar. Dessa delar är placeringen, platsen och innehållet och kan relateras 
till Limbergs fem dimensioner av ett skolbibliotek, som är rummet, medierna, 
informationssystemet, verksamhetens innehåll och ändamål samt personalen. Rummet 
kan sägas vara synonymt med platsen, men där rummet syftar till en tydligare 
avgränsning av vad ett skolbibliotek är. Vidare i de fem dimensionerna är det medierna, 
informationssystemet, verksamhetens innehåll och ändamål vilket kan sägas vara 
synonymt med innehållet. Anledningen till att personal inte framkom ovan specifikt är 
att de inte omnämns i skollagen, skolverket eller skolinspektionen material. Men 
personalen har definitivt framkommit i olika studier och diskussionen har drivits så 
långt att frågan ”är det ett skolbibliotek om det inte är bemannat” (Hedberg 2013, s. 6) 
har ställts och även att ”det bör vara en person som har rätt kompetens för att arbeta 
läsfrämjande, undervisa i informationssökning och källkritik samt kunna hjälpa elever 
med läs- och skrivsvårigheter” (Kungliga biblioteket 2012, s 4 & 10). Detta tyder på att 
det inte räcker med ett rum med innehåll placerat på eller i nära anslutning till skolan 
utan att det krävs någon som hanterar och organiserar innehållet. Då kan man konstatera 
att ett skolbibliotek består av delarna rummet, innehållet och personalen. I min analys 
kommer slutligen eleverna att föras in i skolbiblioteket som en del, för utan dem finns 
det inget syfte med skolbibliotek.  
 
Utifrån denna genomgång av olika perspektiv på vad ett skolbibliotek består av har en 
definition av hur skolbibliotek kan studeras således vuxit fram. Den innebär att 
skolbiblioteket definieras som rum, innehåll med utgångspunkt i medier och 
informationssystem, utifrån eleverna med utgångspunkt i verksamhetens innehåll och 
ändamål och utifrån personal.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera vilken funktion skolbibliotek 
kan ha för elever och personal i skolorna 2013 i förhållande till skollagen och utifrån 
frågeställningarna där skolbiblioteket betraktas utifrån fyra definitioner:  
 

o Skolbibliotek definierat utifrån rummet: Hur är skolbibliotek organiserat 
rumsligt? 

o Skolbibliotek definierat utifrån medier och informationssystem: Vilka medier 
och informationssysten är tillgängliga? 



Ahlgrimm, Lena  
 

 21

o Skolbibliotek definierat utifrån personalens roll: Är där personal och vilken 
profession har de? 

o Skolbibliotek definierat utifrån hur elever använder skolbibliotek: Hur använder 
eleverna skolbiblioteket 

 

Metod 

Syftet är att undersöka skolbibliotek och undersökningen kommer därför att ha sin 
utgångspunkt i skolbibliotek. Skolbibliotek är lokaliserade till skolor och ett urval av 
skolor för att få fram lämpliga skolbibliotek till denna studie görs. Skolbiblioteket 
kommer att studeras utifrån teorin att det består av delarna rummet, innehållet, 
personalen och eleverna. Flera kvalitativa metoder kommer att användas eftersom syftet 
är att försöka besvara frågeställningar för att synliggöra en funktion. Då lämpar sig en 
kvalitativ undersökning till skillnad mot en kvantitativ undersökning som avser att mäta 
antal eller frekvens (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 252). 
Anledningen till att flera kvalitativa metoder används för att studera skolbibliotekets 
funktion beror på en önskan att återge olika aktörers upplevelse av de olika delarna som 
studeras i denna studie, vilket därmed även ökar validiteten. De olika aktörerna är 
skolbibliotekspersonalen, eleverna och rektorerna och där rektorerna får ett begränsat 
utrymme. Störst utrymme får skolbibliotekspersonalen beroende på att de förväntas att 
ha den största kompetensen om skolbibliotek och även har en stor del i utformandet av 
detta. Skolbibliotekspersonalen kan anses vara centrala källor vilket Esaiasson tar upp 
(Esaiasson et al. 2012, s. 258). Utöver detta kommer även en frågenkät att skickas till 
Skolinspektionen angående hur man granskar skolbiblioteken. Metoderna som kommer 
att användas är samtalsintervjuer och tre olika enkäter.  
 

Intervju och enkätkonstruktion 

Både samtalsintervjufrågorna och elevenkätens frågor är konstruerade utifrån syftet och 
frågeställningarna. Valet av samtalsintervju beror på att i dem kan man få oväntade svar 
som man kanske missar annars. Samtalsintervjun innebär även möjligheter att följa upp 
svaren (Esaiasson et al. 2012, s. 251). Samtalsintervjufrågorna (bilaga 2) är indelade 
utifrån de olika delarna som definierar ett skolbibliotek i denna studie, vilka är 
personalen, rummet, innehållet, och eleverna. Men delen innehållet benämns ej så utan 
är uppdelat i två delar som avspeglar vad ett skolbibliotek bör innehålla. Delarna är 
medierna och innehåller frågor om olika medier och dess funktioner. Den andra delen är 
informationssystemet och innehåller frågor kring detta och IKT. Delen eleverna 
benämns verksamhetens innehåll och ändamål och behandlar hur eleverna använder 
skolbiblioteket och hur man i skolbiblioteket arbetar för att nå målet med utbildning 
(SFS 2010:800). Men gränsen mellan de olika delarna är ej vattentät utan de glider in i 
varandra för att på bästa sätt fånga skolbiblioteket som funktion. Frågorna till 
personalen är öppna och standardiserade men med ett stort svarsutrymme för att skapa 
ett samtal kring svaren på frågorna. Samtalsintervjufrågorna är även konstruerade så att 
den börjar med enklare personrelaterade frågor, så kallade uppvärmningsfrågor 
(Esaiasson et al. 2012, s. 265). 
 
Elevfrågorna gjordes i enkätform och även de utifrån delarna personalen, rummet, 
innehållet och eleverna men var inte systematiserade utifrån de olika delarna som i 
samtalsintervjufrågorna. De olika delarna av skolbiblioteket som elevenkäternas frågor 
svarar mot är följande: Fråga 1, svarar mot rummet. Fråga 2, svara mot både rummet, 
medierna, IKT och personalen. Fråga 3 och 4, svarar mot personalen. Fråga 5, svarar 
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mot rummet och IKT. Fråga 6,7 och 8, svarar mot medierna. Fråga 9, 10,11 och 12, 
svarar mot IKT. Fråga 13, svarar mot rummet. Fråga 14, svarar mot personalen (bilaga 
3). Anledningen till att enkäten utformades på detta sätt var att försöka få eleven 
intresserad av att besvara frågorna och där efterfrågan på svar successivt ökade i 
omfattning. I elevenkäterna användes en halvstrukturerad form som innebar 
standardiserade frågor med öppna svarsalternativ (Paten & Tebelius 1987, s. 103). All 
bakgrundfakta valdes medvetet bort eftersom den inte omfattade denna undersökning. 
 
Rektorsfrågorna utformades som en enkät och bestod endast av två frågor knutna till 
Skolinspektionen krav på vad som ska uppfyllas för att en skola ska anses ha ett 
skolbibliotek (bilaga 1). Rektorerna gavs det minsta utrymmet då det finns en risk att de 
svarar vad de förväntas att svara utifrån sitt uppdrag som ansvarig för att det finns ett 
skolbibliotek med vad det innebär. Men det är ändå intressant och se vad de svarar. 
 
Skolinspektionsfrågorna utformades utifrån Skolinspektionens egna krav på skolorna 
(bilaga 4).   
 

Urval 

Bakgrunden och litteraturöversikten visade på att skolbibliotek kan vara organiserade 
lite olika och utifrån detta har fyra varianter av i dag förekommande skolbibliotek valts 
ut. Dessa fyra varianter av skolbibliotek är skolbibliotek med bibliotekarie, 
skolbibliotek som sköttes av annan personal än en bibliotekarie, folkbibliotek integrerat 
i eller i en angränsande byggnad till skolan och slutligen en skola som inte har något 
skolbibliotek. För att förutsättningarna ändå skulle vara så lika som möjligt så valdes 
endast skolbibliotek på högstadiet med elever i årskurs sex till nio eller sju till nio ut. 
För att hitta skolor med dessa olika lösningar på skolbibliotek kontaktades skolorna i en 
kommun och tillfrågades vad de hade för skolbibliotekslösning. Kommunen valdes 
utifrån bekvämlighetsprincipen och genom detta urval hittades två av 
skolbiblioteksvarianterna ovan, de två andra hittades via snöbollsmetoden genom att 
personer berättade om skolbibliotek de kände till. Skolbibliotekspersonal, rektorer och 
mentorslärare till niondeklasser kontaktades via mail och där tillfrågades de om att vara 
med i undersökningen. Valet av niondeklasser berodde på att de har tillbringat längst tid 
i skolan och då borde ha mest erfarenhet av skolbibliotek och det var en niondeklass per 
skola som efterfrågades för att besvara intervjun. Samtalsintervjuerna med 
bibliotekspersonal bokades via mail. De olika skolorna som användes i studien kommer 
att beskrivas närmare i resultatredovisningen. 
 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer har till syfte att upprätta normer för hur förhållandet mellan 
forskaren och uppgiftslämnaren bör hanteras (Forskningsetiska principer 2002, s.6). 
Denna studie omfattar samtalsintervjuer, elevenkäter och rektorsfrågor med syftet att 
studera skolbibliotekens funktion i förhållande till skollag. För att ta hänsyn till de 
forskningsetiska principerna informerades informanterna om syftet med studien samt 
vem jag är och var jag kommer ifrån och jag lämnade även mina kontaktuppgifter till 
samtliga informanter. Jag förmedlade även att det är frivilligt att delta och att man kan 
avbryta intervjun om man så önskar. I denna studie har jag valt att endast tillfråga de 
elever som är 15 år eftersom annars ska samtycke från föräldrarna inhämtas. Vidare 
informerades om att informanter, skolan och kommunen kommer att vara anonym och 
att svar kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer endast att användas i 
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denna uppsats. De informanter som deltog i samtalsintervjun fick denna information 
både skriftligt (bilaga 2) och muntligt. De informanter som svarade via mail fick 
informationen skriftligt (bilaga 1). Informanterna som besvarade elevenkäten (bilaga 3) 
fick informationen skriftligt samt av den person som lämnade ut enkäterna. Personen 
som lämnade ut enkäterna var även informerad om att endast de elever som hade fyllt 
15 år skulle besvara enkäten.  
 

Datainsamling 

De intervjuade var väl förberedda inför samtalsintervjun genom att de själva hade fått 
bestämma tid och plats via mailkommunikation. Syftet med samtalsintervjun visste de 
samt att det även stod på intervjuformuläret som de fick mailat några dagar innan 
intervjun för att ha möjlighet att förbereda sig (Bilaga 2). Vid en undersökning som 
denna som delvis har som syfte att avspegla individers uppfattning om ett fenomen, i 
detta fall skolbibliotek, är det en fördel om informanten är engagerad i ämnet (Paten & 
Tebelius 1987, s. 78). Sådant var fallet, de som blev intervjuade var mycket engagerade 
i skolbiblioteksfrågan. De upplevde det mycket positivt att försöka bidra till större 
kunskap om hur det ser ut på skolbiblioteksfronten och var det finns brister men även 
lyfta fram bra funktioner. Samtalsintervjuerna tog runt 90 minuter att genomföra. Det 
utfördes tre samtalsintervjuer eftersom det beträffande den fjärde modellen ”en skola 
som inte har något skolbibliotek” inte fanns någon bibliotekspersonal att intervjua. 
Samtalsintervjuerna spelades in och intervjuaren gjorde även vissa stödanteckningar. 
Efter intervjuerna lyssnades den igenom tillsammans med stödanteckningarna. 
Intervjuerna transkriberades delvis och skrevs ned i en koncentrerad sammanfattning, 
vilket innebär att långa uttalanden omformuleras till korta koncisa formuleringar utan 
att den väsentliga innebörden gick förlorad (Esaiasson et al. 2012, s. 271). 
Elevenkäterna genomfördes i fyra niondeklasser på de olika skolorna. Det var skolan 
själv som valde hur de organiserade distributionen av elevenkäterna. Alla skolorna 
valde att själva lämna ut dem till eleverna när de ansåg det vara lämpligt. De fick 
enkäterna via mail eller personligt överlämnade, enkäterna hämtades sedan på skolorna 
när de var färdiga. Till de skolorna som fick elevenkäterna personligt överlämnade 
lämnades 30 elevenkäter efter uppgifter om att klasserna hade cirka 28 elever. De 
skolorna som själva skrev ut enkäten hade runt 25 elever. Svarsfrekvens av 
elevenkäterna skilde sig åt även om man bortser från att två av skolorna hade något 
färre elever. Svarsfrekvensen redovisas i procent och utgår från att 28 är hundra procent. 
Svarsfrekvensen från skolorna var 96 procent, 89 procent, 46 procent och 39 procent. 
Någon förklarig till den låga svarsfrekvensen på två av skolorna har jag ej men den 
skolan med lägst svarsfrekvens var den skolan som saknade skolbibliotek, vilket 
möjligen medförde att eleverna kände mindre engagemang för att besvara enkäterna. 
Enkäterna sammanställdes sedan i ett svarsformulär för respektive skola. 
Rektorsfrågorna mailades till de olika rektorerna på skolorna. En rektor svarade 
omgående och ytterliggare två rektorer svarade efter en påminnelse. En rektor svarade 
inte alls. Frågan till Skolinspektionen mailades och där kom snabbt ett svar att den 
vidarebefordrats till annan person. Efter två påminnelser till denna person besvarades 
frågorna. 
 

Metoddiskussion 

Samtalsintervjuerna med bibliotekspersonalen utföll som avsetts och upplevdes fylla sin 
funktion bra. Elevenkäternas utfall var inte lika bra. Eleverna uppfattade troligen 
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bibliotek i första frågan (bilaga 3) synonymt med folkbiblioteket. I frågan stod det 
medvetet bibliotek i stället för skolbibliotek eftersom ett av biblioteken var ett 
folkbibliotek integrerat i skollokalen. Men denna aspekt borde ha förtydligats eftersom 
bibliotek användes genomgående i enkäten i stället för skolbibliotek. Av svaren framgår 
det att eleverna har tolkat ”bibliotek” olika. Det stod i sidhuvudet att undersökningen 
omfattade skolbibliotek men de förutsatte att man läste sidhuvudet. Detta kunde kanske 
ha förtydligats om jag själv hade informerat och delat ut enkäterna till eleverna eller så 
hade det inte påverkat resultatet. Hursomhelst försvårades sammanställningen och 
analysen av elevenkäten. Underlaget från eleverna var litet i förhållande till 
bibliotekspersonalen men det är svårt att få elever engagerade i den åldern till att 
besvara enkätfrågor. För att få bra svar av elever krävs det stort engagemang från den 
som utför intervjun eller enkätundersökningen och det fanns tyvärr inte tid till det i 
denna studie. Men som nämndes tidigare så är det ändå viktigt att elevernas uppfattning 
får komma till uttryck i denna studie. Rektorsfrågorna gav som väntat heller ej så 
mycket. Skolinspektionen gav svar på de ställda frågorna. 
 

Analysmetod 

Analysmetoden innebär att de olika delarna som definierar ett skolbibliotek i denna 
studie kommer att åskådliggöras. Intervjuerna har analyserats utifrån en fenomenologisk 
ansats för att lyfta fram essensen i svaren.  
 

Resultatredovisning och analys 
Resultatet av samtalsintervjuerna, elevenkäter och rektorsenkäter redovisas tematiskt 
utifrån frågeställningarna som bygger på de olika delarna som i denna studie definierar 
ett skolbibliotek. Varje skola kommer även att beskrivas kort och KB:s resultat kommer 
att presenteras tillsammans med respektive skola. Skolorna kommer att benämnas 
objekt 1-4. Skolbibliotekspersonal kommer under den tematiska redovisningen att 
genomgående benämnas bibliotekarie. I samband med resultatredovisningen görs även 
en kortare sammanställning efter varje redovisat objekt. Elevernas resultat kommer 
dock ej att kommenteras utan diskuteras endast i diskussionen eftersom jag anser att de 
blir tydligast så.  
 

Objekt1 
Skolan är en friskola med elever från 6-9. Skolan har ett skolbibliotek och en 
skolbibliotekarie som arbetar heltid och har arbetat i 5 år på skolan. Rektorn ansåg att de 
uppfyller samtliga av Skolinspektionens krav för att eleverna ska anses ha tillgång till 
ett skolbibliotek (Skolinspektionen 2013a) samt att de ekonomiska förutsättningarna det 
krävde rymdes i budgeten. Bibliotekarien uppger at hen detta läsår har i snitt 100 kronor 
per elev att köpa in och underhålla medier för. I KB:s undersökning har skolan 
uppgivigt att de har skolbibliotek och att det är bemannat 32 timmar i veckan.  
 
Objekt 2 
Skolan är en kommunal 7-9 skola. Den har inget skolbibliotek, men hade tidigare ett 
integrerat skolbibliotek med folkbiblioteket som ligger i skolbyggnaden, men det avtalet 
är uppsagt för drygt två år sedan. Samtalsintervjun gjordes med två bibliotekarier på 
folkbiblioteket som ligger i skolbyggnaden och ingen av den personal som arbetade där 
när det var ett integrerat skolbibliotek arbetar längre kvar. Bibliotekarien uppger att de 
har god ekonomi för inköp av litteratur. På denna skola har rektorn ej besvarat 
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enkätfrågorna. I KB:s undersökning har skolan uppgivigt att de har integrerat 
skolbibliotek som är bemannat noll timmar i veckan. 
 
Objekt 3 
Skolan är en kommunal 6-9 skola. Skolan har ett skolbibliotek bemannat med en lärare 
som är vidareutbildad i bibliotekskunskap och tjänsten ska omfatta 20 timmar i veckan. 
Detta läsår omfattar den cirka 11 timmar och sker då i princip på 
lärarens/bibliotekariens planeringstid. Bibliotekarien uppger att detta beror på 
ekonomin. Utöver dessa 11 timmar är även en skolassistent stationerad i biblioteket för 
att biblioteket ska vara öppet, men den personen har ej bibliotekskompetens. 
Bibliotekarien uppger att hen detta läsår har i snitt 100 kronor per elev att köpa in och 
underhålla medier för rektorn ansåg att de uppfyllde samtliga av skolinspektionens krav 
för att anses ha tillgång till ett skolbibliotek (Skolinspektionen 2013a). Samt att de 
ekonomiska förutsättningarna är de som skolpengen innebär. I  KB:s undersökning har 
skolan uppgivigt att de har skolbibliotek och att det är bemannat 44 timmar i veckan. 
 
Objekt 4 
Skolan är en kommunal F-9 skola med ett skolbibliotek för F-6 men den har inget 
skolbibliotek för 7-9, vilket den hade tidigare. Rektorn uppger att det i nuläget pågår ett 
iordningsställande av en bra miljö för boklån och studier och eftersom eleverna har egna 
iPads så planerar man ej för att ha informationsteknik i biblioteket. Ekonomin har under 
flera år varit ansträngd och det största problemet är hur man ska lösa finansieringen av 
personal i biblioteket. I KB:s undersökning har skolan uppgivigt att de har skolbibliotek 
och att det är bemannat 2 timmar i veckan. 
 
Skolinspektionens svar 
Från Skolinspektionen svarade man att vid regelbunden tillsyn görs en 
enkätundersökning där pedagogisk personal, elever och föräldrar får ge sin syn på 
skolan och det tillsammans med dokumentation från skolan avgör vilka områden som 
det läggs särskilt fokus på, vilket kan innebära att just skolbibliotek inte hamnar i fokus. 
Men i mån av tid besöker de skolbiblioteket och samtalar med ansvarig för 
skolbiblioteket. Vad som dock alltid undersöks är om eleverna har tillgång till 
skolbibliotek. 
 
Hur är skolbibliotek organiserat rumsligt 
Objekt 1 
Bibliotekspersonal 
Skolbiblioteket är inte så stort till yta men det är ljust och inbjudande. Där finns inte så 
många sittplatser och dessa består av stolar och bord. Där finns ett grupprum som är 
tänkt att användas som tysta läsplats och det finns även ett större rum med datorer. 
Biblioteket är öppet dagligen mellan 9.30 och 16 men är stängt för lunch en timme och 
en halvtimme på eftermiddagen. På eftermiddagen erbjuder man läxläsning i biblioteket. 
Bibliotekarien lyfte även fram att ”det är viktigt att låta biblioteket ha en egen identitet”. 
Hen menade att det är viktigt att våga erbjuda en annan miljö i biblioteket än den som 
råder i andra skollokaler. Hen anser att genom att själv delta i skolans aktiviteter och 
möta eleverna i matsalen och uppehållsrum kan hen väcka elevernas intresse och 
nyfikenhet för biblioteket. 
 
Elever 
Av 27 elever uppgav fem att de aldrig besökte biblioteket men att det ändå använde 
biblioteket och nio att de besökte det minst en gång i veckan.  
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Är där personal och vilken profession har de 
Objekt 1 
Bibliotekspersonal 
Den person som arbetar på biblioteket är utbildad bibliotekarie. Hen anser dock att 
arbetet är mer socialt än vad hen förväntat sig, men ser det som enbart positivt. När jag 
frågade vad uppdraget var enligt hen blev svaret att förmedla litteratur och lära ut 
sökkunskap. Hen sa även: ”Men jag fyller även en social funktion och är en vuxen som 
kan lyssna på eleverna en och en utan att de bedöms utifrån prestationer eller 
bakgrund”. 
 
Elever 
På frågan om de får hjälp med det de önskar i biblioteket svarar 24 av 27 ja och tre 
svarade oftast. På frågan om eleverna fått hjälp att hitta medier som bidragit till eller 
lockat den att läsa svarade 19 av 27 ja. En elev skrev: ”ja, det hjälper en mycket och är 
en stor del av utbildningen”.  
 
Vilka medier och informationssysten är tillgängliga 
Objekt 1 
Bibliotekspersonal 
Hälften av titlarna i biblioteket utgörs av facklitteratur och främst finns det i ämnen som 
ej är så föränderliga som geografi, naturkunskap och religion. Det produceras väldigt 
lite ny facklitteratur för ungdomar. Bibliotekarien köper in om hen märker att det fattas 
inom ett område eller om eleverna eller lärarna önskar något. Några elever önskade fler 
böcker om hästar och då fick de titta i Adlibris-katalogen och säga vilka de trodde var 
bra. Bibliotekarien konstaterade att, ”de hade mer kunskap om hästar än jag”. Hen köper 
in mycket ny skönlitteratur för ungdomar och läser bloggar och recensioner för att hålla 
sig uppdaterad. På köpet får hen kunskap om nya böcker och försöker läsa så mycket 
som möjligt av ny ungdomslitteraturen för att kunna prata med eleverna om böckerna 
och rekommendera böcker. Hen försöker även ha koll på vad lärarna arbetar med i 
klasserna för att kunna matcha. På biblioteket har eleverna tillgång till fyra olika 
tidskrifter utifrån deras önskemål. Serier finns det ej så många, dels är det inte någon 
direkt efterfrågan och dels har bibliotekarien prioriterat skönlitteratur och facklitteratur 
samt att en del lärare inte vill att eleverna läser serier. Eleverna har ej tillgång till andra 
medier och orsaken till det är att eleverna själva ej har tillgång till egna datorer eller 
plattor och att ekonomin inte räcker till. Eleverna har ingen tillgång till medier på sitt 
modersmål, om det är något annat än svenska och engelska, de har heller ej tillgång till 
medier på minoritetsspråken eller på de nordiska språken. 
 
För närvarande har eleverna ej tillgång till några databaser. Men bibliotekarien går ut 
och informerar och pratar om informationssökning och källkritik i klasserna och 
anpassar det då till vad de har för arbetsområde. Vidare arbetar hen tillsammans med 
elever och lärare i biblioteket. Bibliotekarien arbetar kontinuerligt med olika projekt 
både på biblioteket och tillsammans med lärare för att stimulera till läsning och 
skrivutveckling. Talböcker hjälper hen eleverna att registrera sig för att själva kunna 
ladda ner eller så gör hen sådana på förfrågan.  
 
Elever 
Av 27 elever svarade 25 att de medier de önskade fanns, förslag på medier var serier, 
filmer och ljudböcker. Samtliga 27 uppgav att det fanns medier på deras modersmål. 
Eleverna uppgav att de vänder sig till Internet i första hand för att söka information men 
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även till böcker, läraren eller bibliotekarien. En elev av 27 viste inte hur den skulle söka 
information. På frågor om hur de avgör om informationen är pålitlig svarade eleverna 
att de jämför olika källor, kollar källan, frågar lärare, bibliotekarie eller föräldrar. Av 27 
viste 17 var de kunde få hjälp med att avgöra om informationen stämde. Medan fem ej 
viste var de kunde få hjälp med att avgöra om informationen stämde och ytterliggare 
fem gick på magkänslan.  
 
Hur använder eleverna skolbiblioteket 
Objekt 1 
Bibliotekspersonal 
Bibliotekarien uppger att eleverna vill ha hjälp med att hitta skolrelaterat böcker, 
informationssökning om de är i datarummet eller om de kört fast och lärarna hänvisar 
dem till biblioteket. Men att främst kommer för att få boktips eller diskutera böcker. När 
eleverna är i biblioteket utan att det är direkt skolämnesrelaterat så letar de böcker, läser 
tidningar, hänger pratar med hen. Bibliotekarien upplever sig både vara förankrad i 
skolan och i fritiden och kan på så sätt binda samman dessa delar på ett sätt som hen 
tror är bra för eleverna. Det är svårt att få elever att läsa böcker som inte följer normen. 
Men bibliotekarien låter elever läsa böcker som ibland inte känns så lämpliga för att inte 
censurera och endast presentera en tillrättalagd värd, eftersom hen tror att om eleverna 
får läsa om sex och droger så måste de kanske inte gå ut och pröva det i det verkliga 
livet. Hen har även märkt att en del ”struliga” elever kommer till hen för att be om 
hjälp: ”Troligen för att jag inte har några förväntningar och bedömer inte deras 
prestationer. Utan vi kan utforska tillsammans eftersom jag inte heller vet hur lärarna 
har tänkt.” säger bibliotekarien. 
 
Elever 
Eleverna uppger att de besöker biblioteket för att söka information, böcker eller få hjälp 
till skoluppgifter. Men även för att få lugn och ro, plugga samt få boktips. På frågan om 
eleverna kunnat använda biblioteket som en del i sin utbildning svarar 22 av 27 att de 
kunnat det och en svarar att hen inte vet. 
 
Sammanfattning av objekt 1 
Här framkommer att bibliotekarien ser sig som en del i skolan och det pedagogiska 
arbetet men även fyller en specifik social funktion genom att föra samman skolvärlden 
och fritiden. Det framgår även att det är viktigt att låta biblioteket ha en specifik 
identitet och inte låta det bli ett uppehållsrum för att fånga alla elever.  
 
Hur är skolbibliotek organiserat rumsligt 
Objekt 2 
Bibliotekspersonal 
Biblioteket är ganska stort till yta och det är ljust och inbjudande med många sittplatser. 
Dessa består av både soffor, stolar och bord. Här finns inga specifika tysta läsplatser och 
det finns tillgång till datorer. Biblioteket är öppet från 12 till minst 16 måndag till 
fredag. Utöver de bemannade öppettiderna är biblioteket även "meröppet" vilket innebär 
att man kan knyta den funktionen till sitt lånekort och får då tillgång till biblioteket 6-21 
måndag - torsdag och 6-18 fredag – söndag man måste dock vara 18 år för att koppla 
denna tjänst till sitt lånekort.  
 
Elever 
Av 25 elever uppgav fyra elever att de aldrig besökte biblioteket och fyra att de besökte 
biblioteket en gång i veckan eller mer. En elev uppgav att eftersom det inte fanns ett 
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avtal längre besökte hen ej längre biblioteket. En elev uppgav att när det var ett 
skolbibliotek så besökte hen det ofta, nu aldrig.  
 
Är där personal och vilken profession har de 
Objekt 2 
Bibliotekspersonal 
De personer som arbetar på biblioteket är utbildade bibliotekarier. På frågade vad de 
anser att deras uppdrag är svarar de att det är att vara bibliotekarie på ett folkbibliotek, 
vilket innebär att serva låntagare med fritidsläsning. Under hösten ska de Hbt-certifiera 
biblioteket och ändra föräldra- till familjhyllan. De censurerar ej utan samtalar om det, 
tillexempel när föräldrar vill ta bort litteratur för att censurera "världen" det är inte bra 
tycker bibliotekarierna, men de undrar även samtidigt: ”Men vem pratar med ungdomar 
om vad de läser när vuxna ej läser ungdomslitteratur? ” eftersom det framkommit att det 
är få vuxna som läser ungdomslitteratur. 
 
Elever 
På frågan om de får hjälp med det de önskar i biblioteket svarar 24 ja och en nej. På 
frågan om eleverna fått hjälp att hitta medier som bidragit till eller lockat dem att läsa 
svarade 23 av 25 ja. En av de två eleverna som svarade nej skrev att hen föredrar film 
eller att någon berättar. 
 
Vilka medier och informationssysten är tillgängliga 
Objekt 2 
Bibliotekspersonal 
Bibliotekspersonalen anser att facklitteratururvalet är jättedåligt för barn och ungdomar, 
men det är anpassat till fritidsläsning eftersom det är ett folkbibliotek. Tillgången på 
skönlitteratur är bra och när det kommer ett barn och önskar en bok tar de alltid in den 
boken oavsett om det är fack- eller skönlitteratur. Utbud av tidskrifter för ungdomar är 
litet men det verkar ej vara så stor efterfrågan och eftersom det inte är någon efterfrågan 
så är det heller ej ett område som prioriteras. Serier finns det ej heller så många och de 
efterfrågas inte och då prioriteras de inte heller. Jag undrar om orsaken till att barn inte 
frågar efter viss media kan det bero på att barn inte förväntar sig vissa medier på ett 
bibliotek och då inte frågar efter det? Bibliotekarierna svarar att det är säkert så. ”Man 
måste ha mycket för att veta vad som går.” Barn och ungdomar har tillgång till 
ljudböcker, film och e-böcker. Kommunen har gett ett tillskott på pengar till e-böcker. 
Det är främst skolor som laddar ner e-böcker. Men det är biblioteken som fått pengarna 
eftersom skolorna tar e-böckerna härifrån. Det finns specifika avtal för skolorna att göra 
med E-lib, men det är billigare för skolan att använda biblioteket. Det finns således en 
dold användning av bibliotek från skolornas sida. Eleverna har god tillgång till medier 
på sitt modersmål. Förberedelseklasserna förses med allt de vill ha eftersom det är en 
grupp som ska prioriteras. Men eleven, föräldrar och lärare måste veta att de har rätt att 
få böcker på sitt modersmål. Det ska även ges pengar till modersmålsenheterna så att 
dessa ska kunna göra inköp själva. Biblioteket har ganska god tillgång på skönlitteratur 
på engelska och de försöker även ha skönlitteratur på alla skolspråken. Men det finns ej 
tillgång till medier på minoritetsspråken eller på de nordiska språken här. Här har 
eleverna ett mycket gott utbud av databaser. Men man erbjuder ingen handledning i 
användande av dessa. Bibliotekarierna undervisar eller handleder ej eleverna i IKT. Har 
man läsnedsättning kan man registrera sig för MTM det ska även skolan hjälpa till med 
men hjälpen i grundskolan undermålig, enligt bibliotekspersonalen: ”Har de överlevt 
grundskolan finns de massor av hjälp”. Läroböcker måste skolan beställa för inläsning 
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och det kostar. Det finns kommuner som har skaffat en licens som gäller för hela 
kommunen. 
 
Elever 
Alla eleverna svarade att de medier de önskade fanns och förslag på medier var serier 
och filmer. Utöver det önskade en elev hjälp med läxläsning på biblioteket. Alla uppgav 
att det fanns medier på deras modersmål. Eleverna uppgav att de vänder sig till Internet 
och google i första hand för att söka information men även till läroböcker. Alla elever 
viste hur de skulle söka information. På frågor om hur de avgör om informationen är 
pålitlig svarade eleverna att de jämför olika källor, kollar källan och att de lärt sig om 
källkritik i skolan. Av 25 elever visste 16 var de kunde få hjälp med att avgöra om 
informationen stämde, men tio viste inte eller hade lämnat den frågan blank och tre av 
dessa tio svarade att det kan man inte veta men att man använde källan ändå.  
 
Hur använder eleverna skolbiblioteket 
Objekt 2 
Bibliotekspersonal 
Bibliotekarierna uppger att eleverna frågar efter skönlitteratur och lånar skönlitteratur 
och ibland sitter det en grupp tjejer i stora soffan. De säger att det inte finns någon plan 
för lässtimulerande insatser för elever i högstadiet. Men alla skolor är välkomna att boka 
boksamtal. Bibliotekarierna berättar att boksamtal är som en muntlig recension, vilket 
dock ej verkar stimulera eleverna att låna några av dessa böcker. Men de har börjat med 
bokprat i stället och då pratar man om vad eleverna läser, hur en bok är uppbyggd och 
har lite högläsning. Något bibliotekarierna tycker är bra för att skapa en biblioteksvana 
är att bokade biblioteksbesök i låg-, mellan- och högstadiet och att sedan följa upp dessa 
genom att lärarna kommer med eleverna ungefär var fjärde vecka för att byta 
låneböcker. Då ger man eleverna biblioteksvana och folkbiblioteket och skolbibliotek 
måste samarbeta för att ger elever och biblioteksvana. Bibliotekarierna upplever att 
lärare styr elevers val av vad de ska läsa och det viktigaste är att eleverna läser och inte 
vad de läser för att bli bra läsare. Bibliotekarierna berättar även om ”Läskulan” som är 
ett projekt i kommunen där barnet får en kula per bok de läser och i ”Läskulan” kan 
skolor även vara med. De skola som vinner kommer att få 10 000 kronor att köpa 
böcker för till skolan, men intresse från skolorna har dock varit svalt.  
 
Elever 
Eleverna besöker biblioteket för att låna böcker, plugga hänga. Men även för att det var 
tyst och lugnt där och en svarade för att få tillgång till en dator och Internet vilket hen 
inte hade hemma. På frågan om de kontinuerligt hade kunnat använda biblioteket som 
en del i sin utbildning svarade 14 ja, 4 nja och 7 nej utav 25 elever. En elev påpekade att 
de inte har ett skolbibliotek längre. 
 
Sammanfattning av objekt 2 
Här finns god kunskap kring medier för lässvaga och ett rikt utbud av litteratur på andra 
språk. Men samtidigt en oro över att skolelever inte får dessa resurser i den utsträckning 
de hade rätt till. Man har god tillgång till databaser men här fanns ingen vägledning 
kring IKT. 
 
Hur är skolbibliotek organiserat rumsligt 
Objekt 3 
Bibliotekspersonal 
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Skolbiblioteket är inte så stort till yta men upplevs som luftigt och överskådligt. Där 
finns en grupp med fåtöljer, bord och stolar står utplacerade på flera ställen. Biblioteket 
är öppet mellan 9 och 15 dagligen. ”Skolinspektionen tyckte att det var jättebra att det 
fanns en dörr till ett bibliotek, eftersom det då anses att det finns ett skolbibliotek” säger 
bibliotekarien lite ironiskt. 
 
Elever 
Här var det endast 13 elever som besvarade enkäten varav 7 besöker biblioteket ibland 
och fyra uppgav att de besökte biblioteket en gång i veckan eller mer, två uppgav att de 
aldrig besökte biblioteket 
 
Är där personal och vilken profession har de 
Objekt 3 
Bibliotekspersonal 
Personen som arbetar i biblioteket är ämneslärare i språk och vidareutbildad i 
bibliotekskunskap. På frågan vad uppdraget var enligt hen blev svaret att förmedla 
skönlitteratur, facklitteratur, IKT hjälpa till med data sök och värdering av data. 
Bibliotekarien har även haft informationsträffar för lärare om ungdomslitteratur och 
menar att det tyvärr är få lärare som läser ungdomslitteratur och då bli det svårt att 
samtala med eleverna om den och kunna hjälpa eleverna att hitta litteratur som passar 
individen. Bibliotekarien säger även att: ”Som bibliotekarie har man en annan roll för 
eleverna än som lärare och de söker mina tjänster och söker mig som en vuxen som har 
lite mer tid än många lärare man vänder sig till”. 
 
Elever 
Av 13 elever svarade 11 att de fick den hjälp de önskade i biblioteket. På frågan om 
eleverna fått hjälp att hitta medier som bidragit till eller lockat dem att läsa svarade elva 
av tretton nej och två elever svarade ja. 
 
Vilka medier och informationssysten är tillgängliga 
Objekt 3 
Bibliotekspersonal 
Tillgången på facklitteratur anser bibliotekarien är dålig och det beror på att det 
produceras väldigt lite facklitteratur för ungdomar. Hen köper dock in det som finns och 
verkar bra utifrån kursplanerna, önskar en elev något så köper hen alltid in det. Även 
lärare får önska det de vill till sina ämnen men det är nästan ingen som önskar något. 
Tillgången på skönlitteratur är mycket god, hen läser cirka 150 ungdomstitlar per år för 
att orientera sig och kunna hjälpa elever att hitta böcker som passar och hen köper in 
mycket ny litteratur. Bibliotekarien köper även in böcker som hen kanske inte tycker är 
så lämpliga som exempel boken Pojken som kallades det, vilket är en självbiografi som 
handlar om ett av de värsta misshandelsfallen av ett barn i Kalifornien, den är mycket 
populär. Bibliotekarien säger att: ”Böcker som ligger nära elever i ålder men ändå långt 
ifrån individen, kanske hjälper elever att identifiera deras egna känslor av utsatthet i 
grundskolan och framför allt i högstadiet, som är en tuff och hård tid”. Andra medier, 
tillexempel tidskrifter finns det inte mycket av och hen prioriterar ej inköp av tidskrifter, 
eftersom de ofta tas sönder. Men skulle hen ha mer pengar så skulle hen köpa in fler 
tidskrifter. Seriealbum är det ingen efterfrågan på men skulle någon efterfråga så köper 
hen in. Det finns ett vist utbud av ljudböcker. Eleverna har ingen tillgång till medier på 
sitt modersmål om det är något annat än svenska och engelska, de har heller ej tillgång 
till medier på minoritetsspråken eller på de nordiska språken. 
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Skolan har ingen tillgång till databaser förutom nationalencyklopedin. Bibliotekarien 
använder tyvärr ej IKT i sitt arbete i biblioteket eftersom det bara är hen som ser hur det 
skulle kunna användas. Det är heller ingen som vet om vilken kompetens hen besitter i 
IKT och hen ”orkar inte vara entusiast längre det är en så ensam uppgift”. Det finns 
jättebra metoder att arbeta med IKT och hen anser inte att skolan uppfyller kraven på 
IKT i undervisningen. Genom att ser till att det finns mycket skönlitteratur och tipsa om 
den samt att förmedla till eleverna att hen är en resurs så stimulerar hen till läsning och 
elevernas språkutveckling. Talböcker hjälper bibliotekarien eleverna att registrera sig 
för att själva kunna ladda ner men det är inte så många som gör det. Hen köper även in 
skönlitteratur med skivor. 
 
Elever 
Av eleverna svarade tio av 13 att de medier de önskade fanns. På frågan om det var 
några medier de önskade var svaret film och musikalbum. Tre av 13 eleverna uppgav att 
det inte fanns medier på deras modersmål. Eleverna uppgav att de vänder sig till 
Internet i första hand för att söka information men även till böcker, läraren och 
föräldrar. Alla utom en elev viste hur de skulle söka information. På frågor om hur de 
avgöra om informationen är pålitlig svarade eleverna att de jämför olika sidor eller 
jämförde med läroboken. Av 13 viste ej två var de kunde få hjälp med att avgöra om 
informationen stämde och sex ansåg att de viste själva och en litade på Wikipedia. 
 
Hur använder eleverna skolbiblioteket 
Objekt 3 
Bibliotekspersonal 
I skolbiblioteket vill eleverna ha hjälp att hitta skönlitteratur, utöver det så läser, pluggar 
och hänger de. Bibliotekarien anser att eleverna inte kontinuerligt kan använda 
biblioteket i sin utbildning eftersom det inte finns personal eller tillgång till databaser 
eller lärare som kan hjälpa dem i biblioteket. När bibliotekarien hittar ungdomslitteratur 
som tar upp Hbt-frågor så köper hen den men den försvinner hela tiden men då köper 
hen ny, de som lånar dessa böcker vågar ej skylta med det. Skolan har satsat på läsning i 
svenskan vilket innebär att alla eleverna läser i 15 min varje lektion och då måste de 
komma hit för att låna böcker. Genom det så får eleverna kontakt med biblioteket och 
när en elev får den första boken som är rätt så går det sedan av sig självt. Bibliotekarien 
berättar att det är cirka 5-6 elever i varje årskurs som inte skulle ha haft någon kontakt 
med bibliotek och böcker om de inte hade fått det via skolan och skolbiblioteket. 
 
Elever 
Eleverna besöker biblioteket för att låna en bok eller bara hänga. Elva eleverna av 13 
uppger att de ej kunnat använda biblioteket som en del i sin utbildning. 
 
Sammanfattning av objekt 3 
Biblioteket har en kunnig och engagerad bibliotekarie som förväntas sköta biblioteket 
på sin planeringstid. Biblioteket är öppet för eleverna dagligen men endast bemannat 
med personal med bibliotekskompetens en dag i veckan.  
 
Hur är skolbibliotek organiserat rumsligt 
Objekt 4 
Elever 
Alla uppgav att de aldrig besökte biblioteket eftersom det inte finns något skolbibliotek. 
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Är där personal och vilken profession har de 
Objekt 4 
Elever 
Eleverna hade ej fått hjälp med något på biblioteket eftersom det inte finns något. På 
frågan om de fått hjälp att hitta medier som bidragit till eller locka dig att läsa svarade 
nio nej men två svarar ja men ej i skolan utan på folkbiblioteket. En elev skrev att hen 
hade fått hjälp i mellanstadiet. 
 
Vilka medier och informationssysten är tillgängliga 
Objekt 4 
Elever 
Det finns inga medier eftersom det inte finns något bibliotek. Alla viste var de skulle 
söka information och alla uppgav Internet och några uppgav även i böcker. På frågan 
om hur de avgör om informationen kommer från pålitliga källor uppgav de att de jämför 
källor i samma ämne, endast använder ”säkra” sidor, kollar vem som har skrivigt 
informationen, fråga lärare eller föräldrar. Två av elva svarade att de ej visste. 
 
Hur använder eleverna skolbiblioteket 
Objekt 4 
Elever 
Av elva uppgav sex eleverna att de besökte folkbiblioteket för att låna böcker och tre att 
de använt folkbiblioteket som en del av sin utbildning. 
 
Sammanfattning av objekt 4 
Detta var en skola helt utan skolbibliotek för högstadiet och folkbiblioteket låg ungefär 
20 minuters promenad bort.  
 

Diskussion 
”Tittar man på ängen är den vacker men om man går nära ser man allt ogräs. Skillnaden 
mellan att inte vara insatt och att vara insatt i skolbiblioteksfunktionen.” 
 
Detta citat kommer från en skolbibliotekarie och avspeglar hur det många gånger är att 
arbeta som skolbibliotekarie. Skolbiblioteket har getts plats i både skollagen och 
bibliotekslagen och Skolinspektionen har gett tydliga riktlinjer för vad som krävs för att 
en skola ska kunna säga sig leva upp till kraven på ett skolbibliotek. I den allmänna 
samhällsdebatten har även skolbibliotekets betydelse livligt diskuterats, så det borde 
vara en ljusnande framtid för skolbiblioteken och skolbibliotekarien. Till viss del är det 
även så, men i denna studie har jag konstaterat detsamma som Louise Limberg har 
gjort, nämligen att det krävs medvetna satsningar både ekonomiskt och politiskt, för att 
uppfylla förväntningarna och förhoppningarna på skolbiblioteken som bidragande till 
meningsfullt lärande, kritisk ställningstagande och användande av information (2010, s. 
9). Framför allt ekonomin har här betydelse eftersom det redan har tagits ett politiskt 
ställningstagande när man ändrade i skollagen (SFS 2010:800). Uppenbarligen ansåg 
regeringen att skolbibliotek spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse 
för läsning och litteratur och tillgodose deras behov av material för bildning att 
skollagen ändrades. Men som framkommit tidigare så är det främst genom ekonomiska 
bidrag som man har styrt över skolbiblioteken tidigare (Limberg & Lundh 2013, kap 1 
s. 10). Ekonomins stora betydelse är något som framträder även i denna studie där det 
på tre av de fyra skolor saknas en skolbibliotekarietjänst. På den ena skolan hade man 
ett skolbibliotek som var godkänt av Skolinspektionen efter att den nya skollagen trätt i 
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kraft, men där eleverna i elevenkäterna uppgav att de inte hade kunnat använda sig av 
skolbiblioteket som en del av sin utbildning och eleverna ansåg även att skolbiblioteket 
ej hade bidragit till att lockat dem att läsa. Den skolbibliotekarie som arbetar där är 
endast en dag i veckan på biblioteket och då är det på hens planeringstid. Resten av 
tiden är det bemannat med en personal som inte kan förmedla litteratur och lära ut IKT, 
vilket en annan bibliotekarie uppgav som sitt uppdrag i skolbiblioteket. Enligt KB:s 
undersökning är det skolbibliotekspersonalen som kan leda rätt, inspirera, föreslå och 
visa vägen till innehållet i skolbiblioteket (Kungliga biblioteket 2012, s 4, 10). Det 
förmedlade även en av bibliotekarierna som återgav att när man lyckas sätta rätt bok i 
händerna på en elev då går läsandet av sig självt. Men för att kunna göra det måste man 
ha god kunskap om ungdomslitteratur och även ett intresse för ungdomar.  
 
Skolinspektionens har mycket tydliga krav på vad som krävs för att en skola ska säga 
sig leva upp till kraven på ett skolbibliotek i dag. Tyvärr så har det visat sig att 
Skolinspektionen inte har de resurser som krävs för att följa upp sina krav. Det har 
framkommit i både Skolinspektionens svar på enkätfrågorna och i samtalsintervjun med 
en av skolbibliotekarien som konstaterande att Skolinspektionen inte ens kom in i 
skolbiblioteket under inspektionen, vilken genomfördes efter att den nya skollagen trätt 
i kraft. I resultatet från KB:s undersökning har det visat sig att den informationen som 
lämnas från skolan inte alltid stämmer (Kungliga biblioteket 2012, s 4, 10). Det beror 
inte på illvilja men kanske på att rektorerna inte har de ekonomiska möjligheterna de 
behöver för att tillhandahålla ett skolbibliotek. Min undersökning tyder även på 
okunskap om skolbibliotekets funktion och framför allt om skolbibliotekariens 
betydelse. De funktioner som KB anser saknas när en skolenhet uppger att de har 
skolbibliotek är att det är obemannat eller bemannat med för uppgiften ej utbildad 
personal. Skolbibliotekariens roll är tyvärr inte något som specifikt omfattas i 
Skolinspektionens krav på ett skolbibliotek. Men är däremot något som lyfts i debatten 
om skolbibliotekets betydelse för eleverna bland annat i Litteraturutredningen som blev 
klar i september 2012 och där man bland annat föreslår en satsning på att 
skolbiblioteken ska vara bemannade med en skolbibliotekarie (SOU 2012:65, s. 14 & 
407). Det är även Sveriges läsambassadör Johanna Lindbäck lösning för att förbättra 
svenska elevers läsförmåga efter senaste internationella PISAundersökningen som 
presenterades den 3 december 2013 (Lindbäck 2013). I ett inslag på Sveriges radio i 
december i år tar man upp att det skulle kosta en och en halv miljard kronor att förse 
alla skolor med ett bemannat skolbibliotek. Niclas Lindberg som är generalsekreterare 
på svensk biblioteksförening anser att det bör lagstiftas om att skolbibliotek ska vara 
bemannade och avsättas statliga pengar till detta. Folkpartiet har skrivit i sitt 
partiprogram att skolbiblioteken ska vara bemannade men Bertil Östberg folkpartistisk 
statssekreterare på utbildningsdepartementet säger att det är kommunernas ansvar och 
de som ska betala (Sveriges radio 2013). Men det kan ifrågasättas vilken kompetens 
kommunpolitiker som beslutar om ekonomin i kommunen har om skolbibliotek när det 
framkommer att inte ens rektorer och skolledning har den kunskapen. Två av de 
intervjuade skolbibliotekarierna uppgav att de kände sig ensamma i sitt uppdrag 
eftersom det bara var de som visste vilken kompetens de besatt och att det bara var de 
som skulle saluföra skolbiblioteket. Många såg ett skolbibliotek som ett rum med 
böcker som var tillgängligt för eleverna, men såg inte skolbibliotekariens centrala roll i 
skolbiblioteksfunktionen. Redan 1924 går det att läsa i en utredning att det är viktigt att 
lärarna får förståelse för biblioteket som undervisningsresurs (SOU 1924:5, s. 16-17). 
Därför är det viktigt att rektorer och skolledning som ansvarar för skolbiblioteket har 
kunskaper och intresse att utveckla skolbiblioteket eftersom bibliotekarien är ensam i 
sin roll och är i behov av stöd och legitimitet för sin verksamhet för att få upp lärarnas 
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ögon för skolbibliotekets möjligheter. Eftersom ett bra samarbete mellan bibliotekarie 
och lärare har betydelse då det är läraren som har kunskapen om läroplaner och 
kursplaner och ett bra samarbete gynnar eleverna i både deras läsutveckling och i IKT 
(Limberg & Lundh 2013, kap 4 s. 66; kap 5 s. 90-93), vilket även framkom i 
samtalsintervjuerna. 
Men som konstaterades tidigare så hade ekonomin en stor betydelse och då får 
kommunens inställning och kunskap stor betydelse för de kommunala skolorna 
eftersom det är kommunerna som har det ekonomiska ansvaret.  
 
Att handleda i att söka information är ingen ny företeelse för bibliotekarien men i dag 
med det enorma informationsflödet som finns har bibliotekariens uppgift i större 
utsträckning förskjutits från att handleda till att använda information (Limberg 2002, s. 
39). I denna studie framkom det att det finns brister hos eleverna att kunna avgöra 
källans trovärdighet och var de ska vända sig för att få denna hjälp. Det är ett problem, 
eftersom det i samtliga kursplaner står att källkritik och kritiskt granskning är förmågor 
som ska utvecklas.  
 

I skollagen och läroplaner ståt det att alla elever ska ges samma möjligheter och skolan 
ska aktivt arbeta för att uppväga skillnader. Skolinspektionen skriver att biblioteket ska 
vara anpassat till elevernas behov (Skolinspektionen 2013a). Vad är då elevernas 
behov?  Det framkom i resultatet att de tre skolor som hade tillgång till ett bibliotek 
hade ett gott utbud av skönlitteratur men ingen av skolbiblioteken hade litteratur på 
andra språk än svenska och engelska. Det är endast på det biblioteket som är ett 
folkbibliotek som man kan erbjuda elever litteratur på andra språk än svenska och 
engelska. Det är endast där man ha kunskap om vilka resurser det finns att tillgå för att 
elever ska få tillgång till medier på sitt modersmål. I resultatet framkom det även att det 
finns väldigt lite serier på de tre bibliotek och även faktaboksinnehåll var inte så stort. 
Anledningen till att faktaboksinnehållet inte var så stort beror möjligen på att det inte 
produceras så mycket faktalitteratur för ungdomar (Limberg 2002, s. 35-36). 
Anledningen till att det inte fanns så mycket serier hävdade bibliotekspersonalen 
berodde på att det inte fanns någon efterfrågan på serier av eleverna och att man inte 
prioriterade det ekonomiskt. Men i elevenkäterna framkom det att det eleverna önskade 
var bland annat serier. Beror denna bristande kommunikation på det fenomenet som 
framkommit i forskningen nämligen att elever har en bild av vad som är ”riktig” 
litteratur och att de endast efterfrågar det som de tror att man ska läsa på ett bibliotek? 
(Alexandersson mfl 2007, s 115-116). Det framgick även att flera lärare ansåg att serier 
eller faktaböcker inte skulle läsas på svensklektionerna. Det är inte svårt att förstå att 
man som svensklärare vill att eleverna ska utveckla sin läsning och visa på en stor bredd 
av skönlitteratur men all forskning visar på att det grundläggande är att man läser 
mycket för att bli en god läsare. Så inställningen till serier och faktaböcker bör kanske 
mjukas upp lite för att fånga flera in i ett läsintresse. Här återkommer jag till 
bibliotekariens roll: har du en elev som fastnat för serier har du som bibliotekarie 
möjlighet att utifrån din profession locka över en elev till att våga pröva att läsa något 
annat. Då utmanas eleven att våga undersöka andra medier än de känner sig bekväma 
med. Men för att detta ska ske måste eleven ha haft möjlighet att knyta an till 
skolbiblioteket via en litteracitets genre som vederbörande känner sig hemma med och 
då blir det lättare för eleven att förmå sig att gå utanför sin bekvämlighetszon. Jag 
återkommer till serierna igen genom att det har visat sig att pojkar i större utsträckning 
är intresserade av att läsa serier och faktaböcker och kanske är det med pojkars läsning 
som med färgade elevers läsning att det saknades litteratur som matchar deras specifika 
behov och intresse (Limberg & Lundh 2013, kap 4 s. 63). I Kb:s undersökning 
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framkommer det att endast 47 procent av skolenheterna med skolbibliotek uppger att de 
har talbokstillstånd (Kungliga biblioteket 20012, s. 20-21). I denna studie visade det sig 
att två av skolorna hade det men att det inte var något som direkt användes enligt 
bibliotekarierna. På den ena skolan uppgav bibliotekarien att det tog så lång tid innan 
litteraturen var inläst, vilket inte stämmer för med ny inläsningsteknik sker det numera 
ganska fort. Detta tyder på att kunskapen om talböcker och MTM för elever med 
läsnedsättning inte var så god, vilket bibliotekarierna på folkbiblioteket även framhöll.  
 
Skolbibliotekarien har en unik funktion som inte är den kontrollerande funktionen som 
en lärare oftast har. Det kan skapa möjligheter för de elever som har svårt att identifiera 
sig med skolan att kunna göra det via skolbiblioteket vilket även samtalsintervjuerna 
vittnar om. Det är framför allt viktigt att de svaga eleverna kan identifiera sig med 
skolan och det den erbjuder. Om då skolbiblioteket kan tillhandahålla medier som 
eleven kan identifiera sig med så ökar möjligheten för eleven att ta del i samhället.  
 

Slutsatser  

Syftet med denna uppsats var att undersöka och analysera vilken funktion 
skolbiblioteket kan ha för elever och personal i skolorna 2013 i förhållande till 
skollagen. Skolbiblioteket studerades utifrån hur det var organiserat rumsligt, vilka 
medier och informationssystem som fanns tillgängliga, om det fanns personal där och 
vilken profession de har samt hur eleverna använde skolbiblioteket. I studien har endast 
fyra skolor studerats och det innebär att det är ett litet material som slutsatserna dras 
ifrån. Resultaten visar på att det är när områdena rummet, medierna och personalen 
samverkar som skolbiblioteket får den funktion som efterfrågas i skollagen.  
 
Hur skolbiblioteket är organiserat rumsligt har betydelse för vilken funktion 
skolbiblioteket får för eleverna. Dels krävs det att det är tillgängligt alltså öppet under 
större delen av dagen för att eleverna ska kunna använda det. Det bör även vara ett 
avgränsat rum i stället för hyllor i en korridor för att eleverna ska kunna använda det till 
att plugga i, läsa böcker och tidningar och hänga i. 
 
Vilka medier som finns tillgängliga har betydelse för vilken funktion skolbiblioteket får 
för eleverna genom att om medier som eleverna önskar finns tillgängliga så besöker de i 
större utsträckning skolbiblioteket. På frågan om de önskade några medier uppgav 
eleverna att de önskade mer serier och när de tillbringade tid i biblioteket läser de gärna 
tidningar. Både serier och tidningar var medier som var underrepresenterade men även 
medier på andra språk saknades på två av skolbiblioteken och på en av skolorna uppgav 
eleverna att de saknade medier på sitt modersmål. För att eleverna ska kunna söka 
information krävs det att det finns den typ av medier som svarar mot elevernas behov. 
 
Personalens roll för vilken funktion skolbiblioteket får för eleverna, visar sig dels när 
eleverna uppgav att de i större utsträckning har fått hjälp att hitta medier som bidragit 
till eller lockat dem att läsa på de bibliotek där det fans bibliotekarier hela tiden. 
Eleverna uppger även att de i större utsträckning viste hur de skulle avgöra om 
informationen de hittat var trovärdig på den skola som var bemannad med en 
bibliotekarie under hela skoldagen. Att bibliotekarien kan vara en del av skolan och det 
pedagogiska arbetet framkommer i intervjun med bibliotekspersonalen men även att de 
fyller en social funktion för eleverna. Vilket kanske inte var väntad och det är inget som 
direkt är uttalat av eleverna. 
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Hur eleverna använder skolbiblioteket avspeglar sig i hur väl de tre andra delarna 
fungerar och det avgör viken funktion skolbiblioteket kan har för eleverna. 
Skolbiblioteket kan vara en fristad från resten av skolan samtidigt som det bidrar till att 
eleverna i större utsträckning kan nå målet med utbildning. Även om kanske inte alltid 
eleverna ser det så visade resultatet att eleverna i större utsträckning använder det 
skolbibliotek som har en skolbibliotekarie och som aktivt arbetar med skolbiblioteket 
som en resurs för eleverna och detta tillsammans med lärarna. 
 
Utifrån frågeställningarna kan man dra slutsatserna att skolbiblioteket kan fylla en 
viktig funktion för eleverna. Men att det behövs en person där som tillsammans med 
eleverna har möjlighet att visa på vad skolbibliotek kan erbjuda. Men skolbiblioteket 
kan även vara en fristad från resten av skolan samtidigt som det bidrar till att eleverna i 
större utsträckning kan nå målet med utbildning. Men att för att fler elever ska ha 
möjlighet att bli stimulerade i sin läsning krävs att det finns litteratur på deras 
modersmål och att eleverna får större möjlighet att önska olika medier.  
 
Skolbiblioteket spelar en stor roll för eleverna. Men det räcker ej med ett fysiskt rum det 
krävs att man arbetar med IKT, men för att det ska bli meningsfullt innebär det att 
bibliotekarien och lärarna måste samarbeta. Ett fungerande skolbibliotek kan även vara 
en viktig länk mellan skola och fritid vilket kan bidra till att elevernas läsande fortsätter 
på fritiden vilket är en förutsättning för att bli en god läsare eftersom ingen elev kan bli 
en god läsare av att endast läsa på skoltid. En välutvecklad läsförmåga är en central 
funktion för att individen ska kunna ta del av samhället på lika villkor, då mycket i 
samhället är textbaserat.  
 
Den viktigaste slutsatsen i denna studie är att ett fungerande skolbibliotek kan för 
eleverna ha funktionen att bidra till att utveckla elevernas läsförmåga. Tillsammans med 
personalen kan eleverna då använda skolbiblioteket som en del av utbildningen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Frågeenkät rektorer 
Jag heter Lena Ahlgrimm och skriver mitt examensarbete på institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  Syftet med denna 
studie är att undersöka och analysera vilken funktion skolbibliotek kan ha. Du, skolan 
och kommunen kommer att vara anonym och dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt och svaren kommer endast att användas i denna uppsats.  
 
 
Skolinspektionen har tre krav som ska uppfyllas för att eleverna ska anses ha tillgång 
till skolbibliotek.  

o Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller 
på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda 
biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för 
denna. 

 
o Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik 

och andra medier. 
 

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

 
 
Frågor 
 
1. Visionen 

o Hur arbetar du för att uppfylla dessa krav på ett skolbibliotek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ekonomiska förutsättningar 

o Vilka ekonomiska förutsättningar har/får du för att genomföra detta? 
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Bilaga 2 

 
Samtalsintervju med bibliotekspersonal 
Jag heter Lena Ahlgrimm och skriver mitt examensarbete på institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Syftet med denna 
studie är att undersöka och analysera vilken funktion skolbibliotek kan ha. Du kommer 
att vara anonym och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer 
endast att användas i denna uppsats. Du kan när du vill avbryta denna intervju om du 
så önskar. 
 
1. Personal 

1. Vad har du för profession? 
2. Hur många timmar per vecka omfattar din tjänst i biblioteket? 
3. Hur motsvarar din profession ditt uppdrag?  
4. Vad är ditt uppdrag enligt dig? 
5. Är det annan personal som arbetar tillsammans med eleverna i biblioteket? 

 
2. Rummet 

1. När är biblioteket öppet för elever? 
1. Finns det tysta platser i biblioteket? 

 
3. Medierna 

1. I vilken utsträckning har eleverna tillgång till facklitteratur? 
2. Vad styr inköp och urval av faktalitteratur? 
3. I vilken utsträckning har eleverna tillgång till skönlitteratur? 
4. Vad styr inköp och urval av skönlitteratur? 
5. I vilken utsträckning har eleverna tillgång till tidskrifter? 
6. Vad styr inköp och urval av tidskrifter? 
7. I vilken utsträckning har eleverna tillgång till serie? 
8. Vad styr inköp och urval av serie? 
9. I vilken utsträckning har eleverna tillgång till andra medier som ljudböcker, 

film, e-böcker, dataspel och andra medier? 
10. Vad styr inköp och urval av andra medier som ljudböcker, film, e-böcker 

dataspel och andra medier? 
11. I vilken utsträckning har elever tillgång till medier på sitt modersmål?  
12. I vilken utsträckning har elever tillgång till medier på minoritetsspråken? 
13. I vilken utsträckning har elever tillgång till medier på de nordiska språken? 
14. Vad har ni för budget för att köpa in och underhålla medier? 

 
4. Informationssystemet 

1. Vilket katalogiseringssystem har ni? 
2. Har eleverna tillgång till databaser och vilka? 
3. Hur är tillgången till IKT i biblioteket? 
4. Hur använder du IKT i ditt arbete? 

 
 
5. Verksamhetens innehåll och ändamål 

1. Vad vill eleverna ha hjälp med i skolbiblioteket? 
2. Vad gör eleverna i biblioteket? 
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3. Använder eleverna kontinuerligt biblioteket i sin utbildning enligt dig? 
4. Har du någon uppfattning om det är skillnad på i vilken utsträckning killar och 

tjejer besöker biblioteket? 
5. Hur arbetar du för att stimulera till läsning? 
6. Hur arbetar du för att främja elevers språkutveckling? 
7. Hur arbetar du med användande och värderande av information? 
8. Hur arbetar du med användande och värderande av information från digitala och 

sociala medier? 
9. Hur ser ditt samarbete med lärare ut? 
10. Vad finns det för specifika medier för elever med läsnedsättningar? 
11. På vilket sätt beaktas normkritiska aspekten vid val av medier till biblioteket? 
12. De socioekonomiska faktorerna anses i forskning och debatter ha stor betydelse 

för skolresultatet. Hur förhåller man sig till det i bibliotekets verksamhet? 
13. Skolinspektionen har tre krav som ska uppfyllas för att eleverna ska anses ha 

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

rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket 
som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 

 
o Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra medier. 
 

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

 
Anser du att detta bibliotek då kan definieras som ett skolbibliotek? 

 
14. Är det något du skulle vilja tillföra, ändra eller ta bort för att det bättre skulle 

kunna definieras som ett skolbibliotek? 
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Bilaga 3 

 
Elevenkät 
Jag heter Lena Ahlgrimm och skriver mitt examensarbete på institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  Syftet med denna 
studie är att undersöka och analysera vilken funktion skolbibliotek kan ha. Du kommer 
att vara anonym och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer 
endast att användas i denna uppsats.  
 

1. Hur ofta besöker du biblioteket? 
 
 

2. Varför besöker du biblioteket?   

 

 
 

3. Vad önskar du få hjälp med i biblioteket? 
 
 
 

4. Får du den hjälp du önskar? 
 
 

5. Var söker du information när du gör skolrelaterade arbeten? 
 
 
 

6. Finns de medier du önskar på biblioteket som; facklitteratur, skönlitteratur, e-
böcker, ljudböcker, filmer, tidskrifter, serier och annan media? 

 
 

7. Är det några medier du saknar på biblioteket? 
 
 

8. Finns det medier på ditt modersmål? 
 
 

9. Vet du var och hur du ska söka information om du fått i uppgift att skriva om ett 
ämne? 

 
 
 

10. Beskriv hur du söker information om det ämnet 
 
 
 

11. Var får du hjälp med att avgöra om den information du får vid sökningar är 
pålitlig? 
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12. Beskriv hur du avgör för att avgöra om informationen kommer från pålitliga 
källor. 

 
 
 

13. Har du återkommande kunnat använda ett bibliotek som en del av din 
utbildning? 

 
 
 

14. Har du fått hjälp med att hitta medier som bidragit till eller locka dig att läsa? 
 



Ahlgrimm, Lena  
 

 45

Bilaga 4 

Hej! 
 
Jag heter Lena Ahlgrimm och skriver mitt examensarbete på institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  I det undersöker jag 
skolbibliotek, syftet med studie är att undersöka och analysera vilken funktion 
skolbibliotek kan ha. Jag undrar på vilket sätt skolinspektionen granskar de krav ni har 
på skolorna för att det ska anses att eleverna har tillgång till ett skolbibliotek vilket är: 

 
 

o Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller 
på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda 
biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för 
denna. 

 
o Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik 

och andra medier. 
 

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

 
Framför allt undrar jag hur ni granskar de två sista punkterna. Jag har varit i kontakt 
med en skola som har haft tillsyn hösten 2011 och enligt den personal som har hand om 
skolbiblioteket besökte ni inte biblioteket eller pratade med henne. I beslutet nämns 
heller inte skolbiblioteket.  
 
 
Med vänliga hälsningar Lena Ahlgrimm 
 
 
 
 


