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Inledning

Denna uppsats handlar om skolbibliotek i dagens svenska skola. Skolbibliotekens 
roll och funktion i skolan är ett aktuellt ämne som den senaste tiden har föranlett 
mycket  debatt,  bland såväl  fackkunniga inom de båda områdena bibliotek  och 
skola som bland politiker på lokal, regional och nationell nivå.

Den kanske mest betydelsefulla nyheten för de svenska skolbiblioteken är den 
nya skollag som trädde i kraft 2011 och som ställer krav på att alla skolelever ska 
ha tillgång till skolbibliotek. Tidigare hade skolbiblioteken endast reglerats i bibli-
otekslagen, och inte alls på samma sätt lyfts fram som en central del i den svenska 
skolans arbete.

Den  internationella  studien  PISA  (Programme  for  International  Student 
Assessment) presenterade i december 2013 sin senaste rapport om femtonåringars 
kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse.1 Sverige hade den 
största resultatförsämringen av alla deltagande länder, något som satte den sven-
ska skolans situation i blickfånget för medierapportering och debatt. En av de dis-
kussioner som lyftes fram var skolbibliotekens förutsättningar för att bidra till att 
vända den här trenden, framförallt vad gäller det kunskapsområde som i PISA pre-
senteras som läsförståelse. Ungefär en vecka efter att den senaste PISA-rapporten 
hade presenterats debatterades Kulturutskottets betänkande  Läsa för livet i riks-
dagen. Regeringens proposition handlade om nya politiska mål för litteratur- och 
läsfrämjandet överlag i landet, men debatten kom också att handla en hel del om 
de svenska skolbibliotekens förutsättningar och roll i skolan. Bland annat diskute-
rades skolbibliotekens bemanning och krav på utbildade skolbibliotekarier.2

I praktiken ser skolbibliotekssituationen väldigt olika ut på olika håll i landet. 
Många skolor och elever använder ett skolbibliotek som inte ligger i eller kanske 
inte ens i närheten av skolans egna lokaler. Ofta handlar det här om någon form av 
samarbete mellan skolan och kommunens folkbibliotek. Detta samarbete kan se ut 
på en rad olika sätt, något som jag återkommer till senare. För eleverna innebär 
det dock alltid i slutändan att de måste ta sig ut utanför skolans lokaler för att be-
söka sitt skolbibliotek. Hur påverkar dessa förutsättningar skolbibliotekens förmå-
ga att bidra till skolelevers lärande? Har avståndet mellan skola och bibliotek be-
tydelse för när, hur ofta och hur integrerat biblioteket används i undervisningen?
1 PISA 2012 Results. What Students Know and Can Do (2014); De svenska resultaten presenteras även i Skol-
verkets rapport PISA 2012 (2013).
2 Betänkande 2013/14:KrU4; se även Riksdagens protokoll 2013/14:44 från själva debatten.
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I skollagen står att de svenska skoleleverna ska ha tillgång till skolbibliotek. 3 
Men nog så viktiga i detta sammanhang anser jag att lärarna är. Lärarna planerar 
och leder undervisningen och bestämmer vilka uppgifter deras elever ska utföra. 
Lärarna har därför ett oerhört stort inflytande på elevernas möjligheter att använda 
sig av bibliotek under sin skoldag. Skolbiblioteket är inte bara en materiell resurs, 
utan också en pedagogisk sådan. Men för att den ska ha förutsättningar att bli det 
måste lärarna aktivt arbeta med biblioteket och planera sin undervisning så att bib-
liotekets kapacitet och bibliotekariens kompetens tillvaratas. En lärare behöver för 
detta dels ha viljan och ambitionen, dels praktiska förutsättningar att kunna samar-
beta med skolbiblioteket. Frågan är om ett skolbibliotek som inte ligger i skolans 
lokaler kan skapa dessa förutsättningar?

Denna uppsats syfte är att undersöka om det finns något samband mellan det 
fysiska avståndet till skolbibliotek och den utsträckning i vilken lärare använder 
skolbiblioteket integrerat i sin undervisning.

3 SFS 2010:800. Skollag 2 kap. 36 §.
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Bakgrund

I denna bakgrundsframställning ger jag en grov skiss över hur skolbibliotekssitua-
tionen ser ut i Sverige idag. Jag har vare sig ambitionen eller möjligheten att vara 
helt uttömmande utan strävar endast efter att ge en ungefärlig bild som är tillräck-
ligt belysande för att ge min undersökning en kontext att förstås utifrån.

Skolbibliotek i dagens svenska skola – i teorin

Den nya skollag som trädde i kraft i juli 2011 innehåller en paragraf som säger att 
”[e]leverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasie-
skolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”4 Lagen definierar 
inte hur vare sig begreppen  tillgång eller  skolbibliotek ska förstås, varför denna 
lag kan tyckas vara ganska öppen för tolkning. I regeringspropositionen till den 
nya lagen framkommer att man med skolbibliotek avser:

...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.5

Vad gäller tillgång konstaterar samma proposition att:

[t]illgången till skolbibliotek måste kunna anordnas på olika sätt beroende på de lokala förhål-
landena vid varje skola. En liten skola på landsbygden kan ha behov av andra lösningar än en 
stor skola i en stor stad. Därför måste anordnandet av skolbibliotek se olika ut utifrån varje 
skolas eller elevernas olika behov och förutsättningar.6

Varje enskild skola får alltså här stor frihet att lösa skolbibliotekstillgången för 
sina elever efter eget huvud.

Skolinspektionen, som har i uppgift att granska skolor och se till att de följer 
de lagar och bestämmelser som finns, ställer upp tre kriterier som en skola måste 
uppfylla för att den ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek:

4 SFS 2010:800.  Skollag 2 kap. 36 §; Den nya bibliotekslag som trädde i kraft 1 januari 2014 innehåller en 
hänvisning till skollagens paragraf om skolbibliotek, se SFS 2013:801 Bibliotekslag.
5 Proposition 2009/10:165 Den nya skollagen, s. 284.
6 Proposition 2009/10:165 Den nya skollagen, s. 284.
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1. Eleverna har tillgång till skolbibliotek i den egna skolans 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.

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och and-
ra medier.

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera 
till läsning.7

Både skollagen och skolinspektionen visar på en instrumentell förståelse av be-
greppet skolbibliotek.  Skolbiblioteket  består helt  enkelt  av en samling material 
som ska finnas till hands för eleverna. I lagen finns paragrafen som reglerar skol-
bibliotek  under  rubriken  ”[l]okaler,  utrustning  och  tillgång till  skolbibliotek.”8 
Detta förstärker ytterligare bilden av biblioteket som en materiell tillgång, snarare 
än en del i en pedagogisk verksamhet.

Det finns dock andra institutioner som anser att skolbiblioteket bör vara något 
mer. Kungliga biblioteket (KB) gjorde 2012 en storskalig undersökning av sven-
ska grundskole- och gymnasieelevers tillgång till skolbibliotek. I undersökningen 
utgick man från definitionen ”en gemensam samling av skön- och facklitteratur 
och andra medier som är alfabetiskt/systematiskt ordnad”, alltså en liknande defi-
nition som den regeringspropositionen avsåg när den nya skollagen infördes.9 KB 
anser dock att detta inte räcker. För att skolbiblioteket ska fungera som en pedago-
gisk resurs i skolan krävs enligt deras rapport att biblioteket har en katalog, ligger 
i skolans lokaler, är bemannat minst 20 timmar i veckan samt har minst 1 000 fy-
siska medier.10

Även  Skolverket  betonade  skolbibliotekets  pedagogiska  funktion  när  man 
2006 definierade skolbibliotek som:

...en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till  elevernas och 
lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del av skolans pe-
dagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbiblioteket kan därmed 
betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övriga utrust-
ning, dels en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.11

I en not förklarar man att man med kompetent personal menar personal med ut-
bildning ”för såväl biblioteksverksamhet som pedagogisk verksamhet”.12

Även Statens kulturråd innefattade personal i sitt förslag till definition av be-
greppet skolbibliotek i sin skolbiblioteksutredning 1999.13

Det råder alltså något delade meningar om vad ett skolbibliotek är och bör 
vara. Skolorna har att rätta sig efter skollagen och skolinspektionens definitioner 
när de planerar och genomför sin verksamhet. Då deras definitioner inte nämner 

7 Skolinspektionens webbplats > Råd och vägledning > Ställningstaganden > Skolbibliotek.
8 SFS 2010:800. Skollag.
9 Skolbibliotek 2012, s. 9.
1 0 Skolbibliotek 2012, s. 4.
1 1 Skolverkets lägesbedömning 2006, s. 192.
1 2 Skolverkets lägesbedömning 2006, s. 192.
1 3 Se Skolbiblioteken i Sverige (1999), s. 10.
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någonting om bemanning i biblioteken krävs inte heller detta för att skolorna ska 
anses uppnå dagens lagkrav.

Skolbibliotek i dagens svenska skola – i praktiken

Skolorna i Sverige har löst elevernas tillgång till skolbibliotek på en rad olika sätt. 
Den proposition som föregick den nya skollagen betonade ju också möjligheten 
till flexibilitet vad gäller detta.

Det finns skolor som har ett eget skolbibliotek i skolans lokaler. Här varierar 
storleken och bemanningen mycket mellan skolorna. Det finns skolor med utbil-
dad personal, skolor där en lärare har hand om biblioteket vid sidan av sina ordi-
narie arbetsuppgifter och skolor utan någon bemanning alls avsatt för biblioteks-
verksamhet.

Det finns också många så kallade integrerade folk- och skolbibliotek.14 I grun-
den innebär detta att skolbiblioteket och folkbiblioteket befinner sig i samma loka-
ler. Ofta fungerar dessa bibliotek så att de är skolbibliotek och endast har öppet för 
skolan under skoldagen, för att  sedan öppna för allmänheten och fungera som 
folkbibliotek på eftermiddagar och helger. Inte sällan befinner sig dessa bibliotek i 
eller i direkt anslutning till skolans lokaler. För att ett bibliotek ska räknas som in-
tegrerat folk- och skolbibliotek ska ett beslut om detta ha tagits på politisk nivå, 
enligt KB:s definition.15

I vissa kommuner sker ett samarbete mellan folkbiblioteket och skolan utan 
att biblioteken kan räknas som fullt ut integrerade. Detta kan ske på olika sätt, 
men innebär i praktiken ofta att lärare och elever besöker folkbiblioteket under 
skoltid för att låna material till undervisningen och/eller för att söka information 
knutet  till  specifika  skoluppgifter.  I Uppsala  kommun betalar  den  kommunala 
grundskolan, samt ett antal fristående skolor, för en paketlösning av ”skolbiblio-
teksservice” på folkbiblioteken. Denna service har betoning på läsfrämjande verk-
samhet. Undervisning i informationssökning och liknande måste köpas till utöver 
basutbudet.16 I landsbygdskommuner tjänar inte sällan en biblioteksbuss som skol-
bibliotek.

Trots att skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek kom 
KB i sin rapport från 2012 fram till att en av sex elever (totalt ca 210 000 elever) i 
den svenska skolan helt saknar tillgång till skolbibliotek. Endast en av tre elever 
har ett skolbibliotek som uppfyller KB:s minimikrav på vad ett skolbibliotek be-
höver innehålla för att fungera som en pedagogisk resurs i skolan. Enligt deras sta-

1 4 År  2012  var  409  av  1 187  folkbiblioteksenheter  (41 %)  integrerade  med  skolbibliotek,  se  Bibliotek  
2012, s. 14.
1 5 Bibliotek 2012, s. 14.
1 6 Uppsala läns bibliotekswebb > Uppsala > Stadsbiblioteket  > Barnbiblioteket  > Skolbiblioteksservice > 
Länk under rubriken "Kommunala grundskolor".
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tistik har ingen säker ökning skett sedan föregående mätning, som gjordes 2008, 
alltså innan den nya skollagen infördes.17

Skolbibliotekets pedagogiska uppdrag

Skolbiblioteket kan sägas ha två viktiga huvuduppgifter knutna till skolans pedago-
giska verksamhet för elevernas lärande.18 Den ena uppgiften går ut på att arbeta läs-
främjande, alltså helt enkelt att få elever att läsa för att i förlängningen förbättra de-
ras läskunnighet och läsförståelse. Här kan man se tydliga likheter mellan skolbibli-
otekens och folkbibliotekens verksamhet, med skillnaden att skolbibliotekens mål-
grupp naturligt är snävare eftersom skolans elever i huvudsak är barn och unga.

Den andra huvuduppgiften handlar om arbete för elevernas informationskom-
petens. Informationskompetens, ibland benämnt informationskompetenser i plural, 
kan definieras på flera sätt. Enkelt uttryckt handlar det om förmågor som rör att 
söka, kritiskt värdera och använda olika former av information.19 Detta är en viktig 
dimension av lärande i skolan idag. Undervisningen har på många punkter gått 
från den klassiska katederundervisningen till ett mer undersökande arbetssätt där 
informationssökning och informationsanvändning har fått  allt  större betydelse.20 
Denna utveckling har skett i takt med att utvecklingen har lett till  det vi kallar 
dagens informationssamhälle, där förmågan att söka, kritiskt värdera och använda 
information har blivit allt viktigare.

Kunskapsmålen i läroplanen för den svenska grundskolan går bland annat ut 
på att eleverna ska lära sig att lösa problem och omsätta idéer till handling på ett  
kreativt sätt, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra, använ-
da sig av kritiskt tänkande och att använda modern teknik som ett verktyg för kun-
skapssökande, kommunikation,  skapande och lärande.21 Alla  dessa ”kunskaper” 
knyter an till informationskompetensbegreppet. Trots detta används själva begrep-
pet  informationskompetens  fortfarande främst  inom bibliotekssfären  och  tycks 
inte i någon större utsträckning ha nått skolans värld.

Unesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, tog 
1999 fram ett manifest för skolbibliotek. Manifestet fastslår att:

Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och 
kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lä-

1 7 Skolbibliotek 2012, s. 4.
1 8 Se bl.a. Skolbibliotekets roller i förändrade landskap (2013), s. 16.
1 9 Lindberg, J. & Lundh, A. H. (2009), Informationskompetenser, s. 38.
2 0 Se bl.a. Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket, s. 48; Limberg, L., Hult-
gren, F. & Jarneving, B. (2002), Informationssökning och lärande, s. 12–13; Skolbibliotekets roller i föränd-
rade landskap (2013), s. 151.
2 1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s. 13–14 (avsnitt 2.2 Kunskaper i den 
onumerade digitala versionen)
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rande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt an-
svar som medborgare.22

Såväl främjande av läsning och läslust som möjliggörande av träning i informa-
tionssökning och informationsanvändning finns  uppsatta  bland skolbibliotekets 
mål i manifestet.23

Skolbiblioteket i framtiden?

Sveriges  kommuner och landsting (SKL) publicerade 2013 rapporten  Det obe-
gränsade rummet som handlar  om skolbibliotekets  roll  i  den moderna skolan. 
Rapporten kallas ”en framtidsskiss” och målar som sådan upp en bild av vad man 
anser att skolan bör ha för roll i en framtida skola. I denna rapport lyfter författar-
na fram de möjligheter utvecklingen av det digitala biblioteket kan medföra. De 
menar dock inte  att  det digitala  biblioteket  ska ersätta det fysiska,  utan endast 
komplettera det och på så sätt förverkliga visionen om skolbiblioteket som just ett 
obegränsat rum.24

Sammanfattning

Som detta avsnitt har visat är skolbiblioteksfrågan högst aktuell i dagens skolpolitik. 
I den nya skollagen som trädde i kraft 2011 framgår att alla skolelever ska ha till -
gång till skolbibliotek. Det råder dock delade meningar både om hur man ska tolka 
begreppet tillgång och vad ett skolbibliotek egentligen är och ska vara för något. I 
praktiken innebär detta att skolbiblioteken runt om i Sverige ser mycket olika ut. 
Elever i dagens svenska skola har olika tillgång till skolbibliotek av olika kvalitet.

Skolbibliotekets två huvuduppgifter är att arbeta läsfrämjande samt att ge ele-
verna informationskompetens. Nya teknologier och förändringen mot en mer elev-
aktiv pedagogik i skolan skapar nya utmaningar för skolbiblioteket. Det digitala 
biblioteket kan vara nästa steg i skolbibliotekens utveckling.

2 2 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2000), s. 13.
2 3 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2000), s. 14–15. IFLA och Unesco har tillsammans ta-
git fram riktlinjer för skolbibliotek med manifestet som utgångspunkt. Se IFLA:s webbplats > Activities and 
Groups > School Libraries > Publications > The IFLA/UNESCO School Library Guidelines 2002. Finns även 
i svensk översättning på samma sida.
2 4 Widell, K. & Östling, M. (2013), Det obegränsade rummet.
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Tidigare forskning

Det har forskats mycket om skolbibliotek. Tidigare var det framför allt USA och 
Storbritannien som låg i framkant på området men på senare år har intresset för 
skolbibliotek ökat också i Sverige. Skolverket publicerade för drygt tio år sedan 
två översikter som sammanställer mycket av den forskning som dittills hade kom-
mit ut. Den första, Informationssökning och lärande, är en översikt över forskning 
kring informationssökning och -användning i en lärandekontext.25 Den handlar inte 
exklusivt  om skolbibliotek,  men man utgår  från en skolkontext  och därför rör 
mycket av den forskning som tas upp även skolbibliotek. Den andra översikten he-
ter  Skolbibliotekets pedagogiska roll och fokuserar direkt på skolbiblioteket och 
skolbibliotekarien.26

En nyare översikt  har  utgivits  av Nationella  Skolbiblioteksgruppen (NSG). 
Den heter Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket och kom 2010.27 Översikten tar 
vid där Skolverkets översikter slutar, och behandlar alltså perioden 2000–2010. 
Fokus ligger här på svenska förhållanden, till skillnad från de båda tidigare över-
sikterna, som främst tagit upp engelska och amerikanska studier.

Det senaste bidraget till svensk skolbiblioteksforskning är antologin Skolbibli-
otekets roller i förändrade landskap som kom ut hösten 2013.28 De olika artiklarna 
i denna bok presenterar de svenska skolbibliotekens förutsättningar idag. Boken 
ger både en historisk bakgrund och en beskrivning av hur det man kallar skolbibli-
otekslandskapet (alltså vilka institutioner och organisationer som är inblandade i 
skolbibliotekens verksamheter) ser ut idag. Sedan presenteras forskning om skol-
bibliotekets två huvuduppgifter, den läsfrämjande uppgiften och uppgiften knuten 
till informationskompetens i två separata artiklar. Förslag på hur forskningen kan 
knytas till praktisk skolbiblioteksverksamhet ges också.

Stor betydelse för forskningen om skolbibliotek har Carol Kuhlthaus modell 
informationssökningsprocessen (ISP) fått.29 Modellen utgår från en konstruktivis-
tisk kunskapssyn som inte går ut på mekanisk överföring av fakta utan istället på 
eget aktivt skapande av kunskap. Undervisning med Kuhlthaus modell som grund 
går ut på att eleven söker, värderar och använder information på egen hand, medan 

2 5 Limberg, L., Hultgren, F. & Jarneving, B. (2002), Informationssökning och lärande.
2 6 Limberg, L. (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll.
2 7 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket.
2 8 Skolbibliotekets roller i förändrade landskap (2013).
2 9 Kuhlthau, C. C. (1983), ”The Library Research Process”; Kuhlthau, C. C. (2004), Seeking meaning.
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lärare och bibliotekarie fungerar som handledare eller guide.30 Det undersökande 
arbetssättet i dagens svenska skola kan sägas fungera (eller vara tänkt att fungera) 
på detta sätt.

Det är omöjligt att ge en heltäckande bild av det stora område som skolbiblio-
teksforskning är, och har blivit särskilt de senaste åren, i den här framställningen. 
Istället för att försöka göra detta presenterar jag de studier som jag ansett mest re-
levanta för min uppsats under fyra tematiska rubriker: ”Användning av skolbiblio-
tek som en pedagogisk resurs”, ”Lärares användning av skolbibliotek”,  ”Skolor 
som använder folkbibliotek” samt ”Avstånd mellan skola och bibliotek”.

Användning av skolbibliotek som en pedagogisk resurs

Det har kommit mycket forskning som tittat på skolbiblioteket som pedagogisk re-
surs i Sverige de senaste åren. I NSG:s kunskapsöversikt sammanfattar författaren 
Jenny Henning Ingmarsson resultaten av de studier som gjorts. Hon konstaterar 
några  grundläggande  förutsättningar  för  elevers  lärande  i  skolbiblioteket.  Det 
krävs  ett  rikt  och varierat  utbud av informationskällor,  fokus på informations-
användning snarare  än  söktekniker,  samarbete  mellan  lärare  och bibliotekarier 
samt att både lärare och bibliotekarier fungerar som handledare i elevernas infor-
mationssökningsprocess.31

Henning Ingmarsson kan också skönja en förändring i den svenska skolans ar-
bete  vilket  får  betydelse  för  hur  man  använder  skolbiblioteket.  För  det  första 
ställer datorernas och Internets allt starkare betydelse nya krav på eleverna och un-
dervisningen. För att vara informationskompetent i dagens tekniksamhälle krävs 
att man också har digital kompetens. Ju fler källor och medietyper som används, 
desto komplexare blir dessutom processen att söka, värdera och sammanställa in-
formation. För det andra handlar förändringen om att själva undervisningen har 
gått från lärarstyrd katederundervisning till ett undersökande arbetssätt. Ett sådant 
arbetssätt bygger på att eleverna själva tar ansvar för sitt lärande och aktivt väljer 
informationskällor.32 Dock verkar denna pedagogik ännu så länge främst finnas i 
skolans styr- och måldokument. Flera studier kommer fram till att den traditionel-
la lärobokscentreringen med fokus på att finna ”rätt svar” fortfarande är stark i 
skolans praktiska verksamhet.33

I Skolbibliotekets pedagogiska roll konstaterar Louise Limberg att skolbiblio-
teken har potential att höja kvaliteten på elevers lärande. Detta utnyttjas dock inte 
till fullo av skolorna. Den kultur som råder på en viss skola är avgörande för den 

3 0 Kuhlthau kallar dessa personer mediators, medlare. Se Kuhlthau, C. C. (2004),  Seeking meaning, s. 107–
126.
3 1 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket, s. 50.
3 2 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket, s. 48.
3 3 Se bl.a. Alexandersson, M. m.fl (2007),  Textflytt och sökslump; Limberg, L. & Folkesson, L. (2006),  Un-
dervisning i informationssökning.
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betydelse som dess bibliotek kan få för elevernas lärande, och det är många fakto-
rer som samspelar. Dels handlar det om rent praktiska förutsättningar som medier, 
biblioteksrum och informationssystem, dels om den pedagogik som bedrivs. Både 
lärare och bibliotekarier måste vara insatta i hur undersökande kunskapsprocesser 
fungerar för att kunna ge eleverna det stöd de behöver. De måste också ha en ge-
mensam kunskapssyn, som bygger på aktivt  lärande och som rör sig bort  från 
sökandet efter fasta, ”rätta svar”.34 Då Henning Ingmarsson kommer fram till unge-
fär samma sak i sin översikt kan man konstatera att inte mycket tycks ha föränd-
rats i skolornas undervisning i praktiken sedan Limbergs översikt kom ut.

I kapitlet om informationskompetens i skolan i den tidigare nämnda antologin 
om skolbiblioteksforskning poängterar författarna vikten av att knyta lärande av 
informationskompetens till specifika uppgifter. Generella visningar av biblioteket 
och dess utbud bör få en mindre roll i användarundervisningen för skolelever, me-
nar författarna utifrån den forskning de har gått igenom. Istället bör man sätta upp 
lärandemål för användarundervisningen och koppla dessa till kursplaner och be-
tygskriterier.35

Lärares användning av skolbibliotek

Samarbetet  mellan lärare och skolbibliotekarier är något som har ägnats en del 
uppmärksamhet i forskningen. I NSG:s kunskapsöversikt konstateras ett bristande 
samarbete på många av de skolor som studerats i olika sammanhang. De inbördes 
rollerna är ofta dåligt definierade och lärarna och bibliotekarierna har dålig insyn i 
den andres arbete. Brist på kunskap hos lärarna om vad skolbiblioteket kan erbju-
da gör att det inte används som en pedagogisk resurs, utan bara som en service- 
och materialinstans. Det räcker alltså inte att ha många böcker i skolbiblioteket för 
att det ska bidra till elevernas lärande.36

Forskningsprojektet Lärande via Skolbibliotek (LÄSK) inom skolutvecklings-
projektet Helvetesgapet resulterade bland annat i en rapport om elevers informa-
tionssökning via skolbibliotek i ett undersökande arbetssätt.37 Studien fokuserar på 
elevernas aktiviteter i skolbiblioteket, men inom projektet intervjuades och obser-
verades även lärare och skolbibliotekarier  utifrån antagandet att  kunskapssynen 
och lärarnas och bibliotekariernas uppfattningar om den gemensamma verksamhe-
ten påverkade elevernas användning av biblioteket, vilket Lena Folkesson skriver 
om i ett kapitel i rapporten. Hon kommer fram till att lärarnas uppfattningar och 
förhållningssätt bildar ramverk för deras elevers tillgång till  skolbiblioteket och 

3 4 Limberg, L. (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll, s. 81, 89.
3 5 Francke, H. & Gärdén, C. (2013), ”Forskning om informationskompetens i skolsammanhang”, s. 182.
3 6 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket, s. 49.
3 7 Alexandersson, M. m.fl (2007), Textflytt och sökslump.
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till bibliotekarien.38 I rapportens slutdiskussion konstateras senare att läraren för-
medlar sina föreställningar om skolbiblioteket till sina elever, och eleverna ”repro-
ducerar” de handlingsmönster läraren etablerar i klassrummet när de själva sedan 
besöker skolbiblioteket.39

Ett  annat  ungefär  samtida  forskningsprojekt,  Informationssökning,  didaktik 
och lärande (IDOL) undersökte informationssökning med ett  undervisningsper-
spektiv. Man tittade bland annat på lärares och bibliotekariers samarbete. Forskar-
na urskiljde här tre kategorier av förhållningssätt till detta samarbete: samarbete 
som gränsbevarande särarbete,  samarbete  som gränsöverskridande samspel  och 
samarbete som möjlighet till lärande och utveckling. Den första kategorin är ett 
samarbete som går ut på att läraren och bibliotekarien delar upp arbetsuppgifter 
mellan sig, som var och en sedan utför på egen hand. Den andra kategorin repre-
senterar ett tänjande av professionsgränserna där samarbetet ses som en möjlighet 
att ”skapa något nytt”. Den tredje kategorin bygger på spontana möten som ut-
vecklas till ett djupare samarbete, till exempel att lärare och bibliotekarie tillsam-
mans söker material inför ett temaarbete. Författarna ser här två pågående proces-
ser. Den ena präglas av tradition och uppdelning av arbetsroller  och -uppgifter 
medan den andra tvärtom kännetecknas av en potential  för gränsöverskridande 
samarbete.40 De argumenterar för att ”ändamålsenlig undervisning i informations-
sökning är beroende av att lärare och bibliotekarier ser sådan undervisning som en 
del av sitt gemensamma projekt.”41

I en forskningscirkel om skolbibliotek vid Uppsala universitet genomfördes 
två studier som rör lärarnas användning av skolbibliotek i undervisningen.42 Den 
ena, ”Pedagogerna och skolbiblioteket” undersökte lärarnas inställning till och an-
vändning av skolbiblioteket på tre skolor i Rinkeby. Nästan alla lärare svarade att 
de använde skolbiblioteket i undervisningen och att biblioteket spelar en stor roll 
för deras elevers lärande. Samtliga undersökta bibliotek hade väl etablerade skol-
bibliotek med utbildade bibliotekarier.43

Den andra studien, ”Skolbibliotekets utnyttjande i undervisningen” fokusera-
de  på  samarbetet  mellan  skolledare,  lärare  och skolbibliotekspersonal.  Studien 
kom fram till att i de skolor där en löpande dialog och samarbete skedde var man i 
allmänhet mer positivt inställd till skolbiblioteket och dess möjligheter att bidra 
till undervisningen och elevers lärande.44

3 8 Folkesson, L. (2007), ”Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal”, s. 77.
3 9 Alexandersson, M. m.fl (2007), Textflytt och sökslump, s. 114.
4 0 Limberg, L. & Folkesson, L. (2006), Undervisning i informationssökning, s. 97–106.
4 1 Limberg, L. & Folkesson, L. (2006), Undervisning i informationssökning, s. 126.
4 2 Spelar skolbibliotek en roll? (2009).
4 3 Eriksson, A. B., Lindblom, S. & Mowald, K. (2009), ”Pedagogerna och skolbiblioteket”, s. 82.
4 4 Holmqvist, C. (2009), ”Skolbibliotekets utnyttjande i undervisningen”, s. 93.
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Skolor som använder folkbibliotek

Enligt KB:s skolbiblioteksstatistik från 2012 har en av fyra skolenheter tillgång till 
ett skolbibliotek som samtidigt är ett folkbibliotek.45

Att skolan och folkbiblioteken samarbetar är inte ett nytt fenomen. 1979 ut-
kom Statens kulturråd med en rapport om samarbete mellan skola och folkbiblio-
tek. I denna rapport lyfts gemensamma kulturpolitiska mål fram som skäl till sam-
arbete, vid sidan av mer uppenbara skäl som till exempel effektivare resursutnytt-
jande.46

Den forskning som har bedrivits om skolor och skolelever som använder sig 
av folkbibliotek är dock ofta kritisk till  hur detta samarbete går till  i praktiken. 
Två kanadensiska forskare, Jennifer Branch och Joanne de Groot, konstaterar i en 
artikel från 2009 att skolever ofta går till folkbiblioteket när deras egna skolbiblio-
tek brister, och hänvisar till forskning som bedrivits i Kanada, Sydafrika och Au-
stralien.47

I en projektrapport beskriver Johanna Hansson och Malin Ögland situationen i 
Sverige på ungefär samma sätt. De anser att det sällan blir särskilt framgångsrikt 
när folkbiblioteket tvingas kompensera skolorna för skolbibliotek som de eventu-
ellt inte har.48 Louise Limberg har också framfört kritik mot användning av folk-
biblioteket som skolbibliotek. I en artikel i tidskriften Barn och kultur analyserar 
hon skillnaderna mellan skolbibliotek och folkbibliotek, och tar bland annat upp 
att det finns en motsättning mellan folkbibliotekens frihet och individorientering å 
ena sidan, och skolbibliotekens styrning och grupporientering å andra sidan. Lim-
berg  konstaterar  att  skolans  och  folkbibliotekets  övergripande  mål  visserligen 
många gånger tangerar varandra, men att arbetssättet för att nå dessa mål måste 
skilja sig åt på grund av dessa skillnader i förutsättningar.49

SKL:s rapport  Det obegränsade rummet poängterar också den att skolbiblio-
tek och folkbibliotek skiljer sig åt men menar att folkbiblioteket ändå kan fungera 
som skolbibliotek om det upprättas tydliga avtal mellan skolan och biblioteket.50

I den tidigare nämnda forskningscirkeln gjordes en studie av Uppsala kom-
muns skolbiblioteksavtal, som går ut på att de kommunala skolorna köper biblio-
teksservice av folkbiblioteket. Det man studerade här var om detta avtal uppfyllde 
rektorernas förväntningar på skolbibliotek. Mer än hälften av rektorerna som sva-
rade på den enkät som skickades ut ansåg inte att överenskommelsen med folkbib-
lioteket fungerade lika bra som att ha ett eget bibliotek i skolan.51

4 5 Skolbibliotek 2012, s. 12.
4 6 Skola och folkbibliotek i samverkan (1979), s. 22–24.
4 7 Groot, J. de & Branch, J. (2009), ”Solid Foundations”, s. 56.
4 8 Hansson, J. & Ögland, M. (2009), ”Konkurrera, komplettera eller kompensera?”, s. 35.
4 9 Limberg, L. (1992), ”Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek?”, s. 7–8.
5 0 Widell, K. & Östling, M. (2013), Det obegränsade rummet, s. 10–11.
5 1 Fredriksson, M. & Hatamian, L. (2009), ”Självklart ska en skola ha ett bibliotek!”, s. 39.
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Många magister- och masteruppsatser har ägnats samarbeten mellan skola och 
folkbibliotek. Malin Lundins uppsats från 2010 undersöker folkbibliotekariers syn 
på sin pedagogiska roll gentemot skolelever. Hon kom fram till att folkbibliotek-
arierna var medvetna om att de har en pedagogisk roll gentemot elever, men att 
denna  roll  ofta  är  otydlig,  särskilt  i  de  fall  då  samarbetet  mellan  skola  och 
bibliotek hade brister. Lundin tar också upp det faktum att folkbibliotekariernas 
servicetänkande kan stå i kontrast mot den pedagogiska tanken att eleverna ska 
lära sig att söka information på egen hand.52

Anette  Torgnysdotter  Sundblads  uppsats  från  2007 handlar  om samverkan 
mellan skola, skolbibliotek och folkbibliotek på Gotland. Författaren intervjuade 
företrädare för alla tre institutioner. Precis som Lundin kom hon fram till att roll-
definieringen mellan folk- och skolbibliotekarier var otydlig. Detta medförde i sin 
tur att rektorerna som deltog i denna studie inte ansåg att det var viktigt att satsa 
på både skolbibliotek och folkbibliotek i framtiden.53

Avstånd mellan skola och bibliotek

Det  finns  inte  mycket  forskning som tittar  på  hur  avståndet  mellan  skola  och 
bibliotek påverkar användningen av biblioteket i undervisningen. De flesta forska-
re tycks se ett bibliotek på plats i skolans lokaler som en grundförutsättning.

Brigitte Kühne tar i sin doktorsavhandling från 1993 upp fysiska faktorer som 
kan påverka bibliotekets integrering i skolans undervisning. Hon hävdar att skol-
biblioteket måste vara lättillgängligt för både lärare och elever för att kunna an-
vändas på ett naturligt sätt i undervisningen. Det bör inte bara placeras i skolans 
lokaler, utan till och med ”mycket centralt i skolbyggnaden”.54 Kühne skriver vida-
re att det ”ibland förefaller [...] som om biblioteket inte får ligga längre bort än att 
eleverna kan komma dit utan att behöva ta på sig ytterkläder”, men att det också 
många gånger beror på den enskilda lärarens intresse.55 Samma sak kommer Jenny 
Henning och Linda Jonsson fram till i en masteruppsats som undersökte samban-
det mellan tillgång till skolbibliotek och elevernas måluppfyllelse. Informanterna i 
studien, bibliotekarier på både skolbibliotek och folkbibliotek, framhöll skolbib-
liotekets läge som viktigt. Trots detta kommer studien fram till att en gemensam 
kunskapssyn och ett fungerande samarbete mellan lärare och bibliotekarier är ännu 
viktigare.56 Ett bibliotek som inte ligger i skolans lokaler kan alltså vara ett välfun-
gerande skolbibliotek om detta samarbete upprätthålls.

5 2 Lundin, M. (2010), ”Meningen är ju att de ska söka själva”, s. 67.
5 3 Torgnysdotter Sundblad, A. (2008), ”Det är ju samma barn och ungdomar vi arbetar med”, s. 73.
5 4 Kühne, B. (1993), Biblioteket – skolans hjärna?, s. 228.
5 5 Kühne, B. (1993), Biblioteket – skolans hjärna?, s. 228.
5 6 Henning, J. & Jonsson, L. (2007), Biblioteksresurser och måluppfyllelse, s. 77–80.
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I slutordet till den tidigare nämnda studien av Uppsalaskolornas användning 
av folkbiblioteket efterlyses vidare forskning om samband mellan biblioteksbesök 
och avståndet till bibliotek.57 Det är också bland annat detta som har undersökts i 
denna uppsats.

5 7 Fredriksson, M. & Hatamian, L. (2009), ”Självklart ska en skola ha ett bibliotek!”, s. 40.
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Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar

I den här studien kommer jag att använda mig av David Loertschers skolbiblio-
tekstaxonomier för lärare som teoretisk analysmodell. Loertscher är en väl etable-
rad amerikansk skolbiblioteksforskare.  Hans taxonomier,  värderingsskalor,  pre-
senterades för första gången 1982 men har sedan dess omarbetats för att anpassas 
efter den tekniska utvecklingen.58 Den senaste versionen finns publicerad i andra 
upplagan av Loertschers bok Taxonomies of the School Library Media Program.

Loertschers teorier bygger på en konstruktivistisk syn på lärande där han ser 
både lärare och bibliotekarier som ”lärcoacher” snarare än traditionella föreläsare. 
Precis som i Sverige har utvecklingen i USA gått från en behavioristiskt präglad 
katederundervisning mot  ett  mer  konstruktivistiskt  undersökande arbetssätt,  åt-
minstone i teorin. Även i USA verkar många lärare dock ha svårt att genomföra 
det nya undervisningssättet i praktiken.59

Loertschers modell utgår från en amerikansk kontext, vilken till viss del skil-
jer sig från den svenska. Framför allt handlar detta om skolbibliotekariens roll. I 
flera amerikanska stater krävs en kombinerad lärar- och bibliotekarieutbildning för 
att kunna få anställning som skolbibliotekarie och många skolbibliotekarier har en 
lärarbakgrund. Loertscher talar här om en så kallad teacher-librarian, vilken har in-
syn i och kan inta både en lärarroll och en bibliotekarieroll.60 I svenska skolor är 
denna kombination inte särskilt vanlig. Det händer att lärare ansvarar för en skolas 
bibliotek, men då handlar det oftast (som bäst) om ett par timmar avsatta i veckan 
på att hålla ordning i hyllorna. Skötseln av skolbiblioteket är här alltså en uppgift 
vid sidan av de ordinarie undervisningsuppgifterna snarare än en integrerad del av 
dem. Dessa skillnader av förhållanden är viktiga att ha med i bakhuvudet vid ana-
lysen och bedömningen av de svenska skolbiblioteken. De hindrar dock inte taxo-
nomierna från att, med viss modifikation, fungera fullt ut som analysmodell.

Loertschers  skolbiblioteksmodell  bygger  på  tre  grundstenar,  som  alla  är 
grundläggande för ett, i hans ögon, exemplariskt skolbibliotek. Den första grund-
stenen, informationsinfrastrukturen, består av fysiska förutsättningar såsom loka-
ler, material, nätverk och liknande. Den andra grundstenen, direktservice beskrivs 
som ”the human interface within the infrastructure” och beskriver den service som 
ges till elever och lärare genom referensarbete, materialinsamling, pr och support. 
5 8 Loertscher, D. (1982), ”Second Revolution: A Taxonomy for the 1980’s”.
5 9 Loertscher, D. V. (2000), Taxonomies of the school library media program, s. 5–6.
6 0 Loertscher, D. V. (2000), Taxonomies of the school library media program, s. 15.
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Den tredje grundstenen består av de fyra programområdena samarbete, läsning, ut-
ökat lärande genom teknologi samt informationskompetens.

Loertscher  delar  in  sin  modell  i  två  trianglar,  som båda överlappar  de tre 
byggstenarna. Den ena triangeln representerar en teknisk semiprofessionell  roll. 
Denna överlappar en stor del av den första byggstenen, halva den andra byggste-
nen och bara en liten del av den tredje. I praktiken innebär detta biblioteksassi-
stentuppgifter som lägger stor vikt på mediebestånd, en del på service men ytterst 
lite på pedagogiskt arbete. Den andra triangeln representerar den professionella 
rollen. Den står i ett motsatsförhållande till den första triangeln och täcker alltså 
en liten del av informationsinfrastrukturen, mer av direktservicen men mest av de 
fyra programområdena. Här ligger alltså stor vikt vid bibliotekariens pedagogiska 
roll och liten vid hantering av mediebestånd och fysiska förutsättningar i biblio-
teket. För att denna modell ska fungera optimalt krävs alltså att biblioteket beman-
nas av både pedagogiskt utbildade bibliotekarier och biblioteksassistenter. Vid un-
derbemanning tenderar den första grundstenen, den som rör bland annat mediebe-
stånd, att ta över och biblioteket når kanske inte ens så långt som till den tredje.61

Figur 1. Loertschers skolbiblioteksmodell

Källa: Loertscher, D. V. (2000), Taxonomies of the school library media program s. 13. Min över-
sättning.

Loertschers modell går ut på att skolbiblioteket blir en integrerad del av skolans 
undervisning. Genom samarbete mellan lärare och bibliotekarier går skolbiblio-

6 1 Loertscher, D. V. (1988), Taxonomies of the school library media program, s. 11–13.
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teket från att vara en serviceinstitution till att bli en integrerad verksamhet i sko-
lans pedagogiska arbete.

Loertschers modell  innehåller fyra parallella  taxonomier som kan användas 
för att bedöma hur väl integrerat skolbiblioteket är i skolans pedagogiska verk-
samhet. Taxonomierna består av ett antal nivåer av integrering som utgår från bib-
liotekariens, lärarens, elevens respektive rektorns perspektiv och speglar varandra 
inbördes på så sätt att nivå ett i bibliotekariens taxonomi kan relateras till nivå ett i 
lärarens taxonomi. Alla steg är dock inte direkt överförbara mellan de olika taxo-
nomierna.

I den här undersökningen kommer taxonomin för lärare att användas. Taxono-
min består av åtta nivåer och bygger på tesen att samarbete mellan lärare och bib-
liotekarie  är  det  som  ger  en  skolbiblioteksverksamhet  som  gör  skillnad  för 
elevernas lärande. Det är ett av de fyra programområdena som utgör den tredje 
grundstenen i Loertschers modell.  Detta samarbete skapar sedan förutsättningar 
för de andra tre områdena: läsning, utökat lärande genom teknologi samt informa-
tionskompetens.

Loertschers taxonomi för lärare62

1. Sluten undervisning
Läraren undervisar utifrån läroböcker och material  som finns att  tillgå i 
klassrummet. Läraren använder inte, och ser kanske inte heller något be-
hov av att använda, skolbiblioteket.

2. Undervisning med inlånade medier
Läraren lånar självständigt in extra material från skolbiblioteket vid behov, 
i anslutning till specifika kursavsnitt. Ofta sker detta utan någon närmare 
kontakt med bibliotekarien.  Läraren besöker skolbiblioteket först när ett 
behov uppstår, utan framförhållning eller långsiktig planering.

3. Användning av skolbibliotekarien som idéresurs
Läraren tar hjälp av skolbibliotekariens kompetens för att få nya idéer och 
förslag på material att låna och använda.

4. Användning av skolbiblioteket som berikare av undervisningen
Läraren utnyttjar skolbiblioteket för särskilda aktiviteter och material som 
komplement till den ordinarie undervisningen. Skolbiblioteket bidrar med 
”grädde på moset”-präglade tillskott till undervisningen men ses inte som 
en integrerad del av den.

5. Skolbiblioteket som en integrerad del av ett kursavsnitt

6 2 Loertscher, D. V. (2000), Taxonomies of the school library media program, s. 33–36 Fritt översatt.
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Läraren utnyttjar skolbibliotekets material och/eller aktiviteter som en inte-
grerad del av ett visst undervisningsavsnitt. Läraren tar hjälp av skolbiblio-
tekarien i planeringen av kursavsnittet.

6. Läraren och skolbibliotekarien utforskar samarbeten
Läraren och skolbibliotekarien utforskar ett djupare samarbete där en eller 
båda parter prövar strategier för samarbete, nya idéer och förändring av un-
dervisningen, eller använder nya teknologier. Båda parter är beredda att ta 
hjälp av den andre för att bredda sin syn på undervisning och lärande och 
utnyttja fördelarna av att ha två vuxna involverade i undervisningsproces-
sen.

7. Lärare/bibliotekariesamarbetet som en naturlig del av undervisningen
Samarbetet  mellan  lärare  och  skolbibliotekarie  är  ömsesidigt  och  ingår 
som en naturlig del av yrkesutövandet. Parterna känner förtroende för var-
andras kreativa förmåga och känner sig bekväma med att samarbeta kring 
såväl planerande som genomförande av undervisning.

8. Gemensam kursplaneutveckling
Lärare konsulterar skolbibliotekarien vid förändringar i kursplaner. Plane-
ring av förändringar som påverkar behovet av lokaler, medier, teknologi 
och aktiviteter i skolbiblioteket sker på en avancerad nivå.

Då  amerikanska skolor  är  betydligt  friare  att  utforma  sina  egna kursplaner  än 
svenska  behöver den sista nivån i taxonomin anpassas något för att fungera för 
svenska förhållanden. Christer Holmqvist använde sig i Skolbibliotekets utnyttjan-
de i  undervisningen av en egen definition av den åttonde nivån. Han kallar den 
”pedagogiskt utvecklingsarbete”. Här ”rådgör [läraren] med bibliotekarien om un-
dervisningsutveckling, långsiktig planering etc.”63 Denna definition går att applice-
ra på svenska förhållanden utan att andemeningen i Loertschers originaltaxonomi 
går förlorad.

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är alltså att undersöka om det finns något samband mel-
lan det fysiska avståndet till skolbibliotek och den utsträckning i vilken lärare an-
vänder skolbiblioteket integrerat i sin undervisning.

Undersökningen utgår  från  hypotesen  att  fysiskt  avstånd mellan  skola  och 
skolbibliotek påverkar lärares användning av skolbiblioteket negativt på så sätt att 
lärare som inte har tillgång till ett skolbibliotek i skolans lokaler använder skol-
biblioteket mindre integrerat i sin undervisning än de som har ett skolbibliotek i 

6 3 Holmqvist, C. (2009), ”Skolbibliotekets utnyttjande i undervisningen”; Även Kühne använder en liknande 
översättning, se Kühne, B. (1993), Biblioteket – skolans hjärna?, s. 62.
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skolans lokaler. Graden av integrering avgörs utifrån Loertschers taxonomier för 
lärare så som de beskrivs ovan.

De frågeställningar som jag avser arbeta utifrån är följande: 

• Påverkar det fysiska avståndet till skolbiblioteket lärarnas arbetssätt med 
detsamma, och i så fall hur?

• Påverkar det fysiska avståndet till  skolbiblioteket lärarnas och bibliotek-
ariernas samarbete, och i så fall hur? 

• Använder lärare som har tillgång till ett skolbibliotek utanför skolan bib-
lioteket och/eller bibliotekarierna mindre integrerat i sin undervisning än 
lärare med tillgång till ett bibliotek i skolans lokaler?
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Metod

För att besvara frågeställningarna i denna uppsats har jag valt att göra en kvalitativ 
undersökning med halvstrukturerade intervjuer med ett antal lärare. Detta kapitel 
kommer att redogöra för hur undersökningen har gått till samt motivera de val och 
bedömningar som gjorts under genomförandets gång.

Intervjuer

För att få svar på uppsatsens frågeställningar behövde jag fråga lärare om deras 
användning av skolbibliotek och samarbete med skolbibliotekarier. Detta kunde 
göras antingen via ett enkätutskick eller med hjälp av intervjuer. En enkätunder-
sökning  hade  varit  svår  att  genomföra  inom  ramen  för  denna  masteruppsats. 
Främst beror detta på att en kvantitativ enkätstudie kräver ett stort antal respon-
denter, vilket jag beräknade skulle vara svårt att åstadkomma inom ramen för detta 
tidsbegränsade  uppsatsprojekt.  Respondenterna  skulle  behöva  företräda  skolor 
med antingen eget bemannat skolbibliotek eller någon form av samarbete med ett 
folkbibliotek utanför skolan. Långt ifrån alla skolor har dock löst skolbiblioteks-
frågan  på  något  av  ovanstående sätt,  vilket  jag  redan har  beskrivit  i  avsnittet 
”Skolbibliotek i dagens svenska skola – i praktiken”. Många skolor skulle falla 
bort för att de inte skulle passa in i studien av denna anledning. Risken att få en 
alldeles för liten population att göra ett urval ur bedömdes därför som hög.

Då frågorna i en enkätundersökning är utformade i förväg och det inte finns 
någon möjlighet till förtydliganden eller omformuleringar krävs att frågorna for-
muleras på ett sådant sätt att det inte sker några missförstånd. Då definitionen av 
begreppet skolbibliotek är väldigt mångtydig finns en överhängande risk att re-
spondenterna i en eventuell enkätundersökning inte avser samma sak som jag av-
sett  när jag ställt frågorna. Till exempel förekommer det att skolor som har ett 
samarbete med ett folkbibliotek förutom det också har ett obemannat bokrum på 
skolan som de kallar sitt skolbibliotek.

En kvalitativ intervjuundersökning är mer flexibel på så sätt att frågorna kan 
anpassas efter hand och jag som intervjuare personligen kan försäkra mig om att 
informanten har förstått de frågor jag ställer. En kvalitativ studie har också möjlig-
het att fånga upp eventuella andra faktorer, förutom det fysiska avståndet, som kan 

24



påverka lärarnas användning av skolbibliotek. Efter att ha övervägt ovanstående 
har jag valt att göra en intervjustudie.

Urval och avgränsning

Jag har valt att intervjua lärare eftersom de i hög grad påverkar i vilken utsträck-
ning och hur eleverna använder biblioteket i sitt skolarbete. Lärarna planerar och 
leder undervisningen, och styr på så sätt elevernas behov av och möjligheter till att 
använda biblioteket för att lösa de skoluppgifter de tilldelas. Även lärarnas inställ-
ning till biblioteket som pedagogisk resurs är av avgörande betydelse för hur bib-
lioteket används i undervisningen.64 Jag hade också kunnat välja att fokusera på 
rektorer, då även de har stort inflytande över hur deras skolors elever får tillgång 
till  skolbibliotek  och hur  skolan  arbetar  med  skolbiblioteket  på  lång sikt.  Jag 
gjorde dock bedömningen att  det  var intressantare att  undersöka lärarna då de 
kommer närmare elevernas vardag och kan gå in mer i detalj på hur de arbetar 
med skolbiblioteket.

Jag har genomfört sex intervjuer med sex olika lärare från totalt fyra olika 
kommuner. Tre av lärarna arbetar på en skola med eget bemannat skolbibliotek 
och tre arbetar på en skola som istället har ett samarbete med en närliggande folk-
biblioteksfilial. Ingen av folkbiblioteksfilialerna kallar sig själv ett integrerat folk- 
och skolbibliotek, men en av dem har särskilda öppettider för inbokade klassbesök 
och en annan ligger i samma lokaler som en skola (dock inte samma skola som lä-
raren jag har intervjuat arbetar på). Samtliga folkbibliotek har centrala avtal med 
kommunens skolor som preciserar vad som ingår i den skolbiblioteksservice bib-
lioteken erbjuder skolorna.

Sex intervjuer bedömdes som ett lagom antal för studiens omfattning och för 
att uppnå en så kallad mättnad i de utsagor som kom fram. Det bedömdes som vä-
sentligt att ha en jämn fördelning av informanter med egna skolbibliotek och skol-
bibliotek utanför skolan för att kunna göra en jämförelse mellan de olika typerna 
av skolbibliotekslösning. Jag hade önskat att få tag i någon informant med ett lite 
större avstånd till biblioteket eftersom en hypotes är att det kan påverka biblio-
teksanvändningen negativt. Jag fick dock endast tag i informanter med som längst 
två kilometers avstånd till sitt skolbibliotek.

 Det är stor skillnad i hur lärare i olika årskurser och inom olika skolämnen 
använder bibliotek. För att kunna göra en rimlig jämförelse som fokuserar på bib-
lioteksförutsättningar i så hög grad som möjligt och på de enskilda lärarna i så låg 
grad som möjligt krävs en relativt snäv avgränsning av vilken typ av lärare som 
ingår i studien. Därför har jag valt att begränsa denna studie till klasslärare på mel-

6 4 Se ”Lärares användning av skolbibliotek” här ovan,  samt Alexandersson,  M. m.fl (2007),  Textflytt  och  
sökslump, s. 114; Folkesson, L. (2007), ”Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal”, s. 77.
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lanstadiet.  Klasslärare undervisar ofta i ett flertal  ämnen, vilket gör att jag kan 
undvika en slagsida mot att ämneslärare inom olika skolämnen använder skolbib-
liotek olika mycket och på olika sätt. Jag har strävat efter att få lärare som under-
visar i så många ämnen som möjligt. Jag fick dock svar från något fler lärare med 
inriktning mot svenska och SO (vilket naturligtvis i sig ger en indikation på att lä-
rare inom dessa ämnen intresserar sig mer för skolbibliotek än andra kanske gör). 
För att få en lärargrupp som har en större bredd i de ämnen de undervisar i hade 
jag naturligtvis kunnat välja att inrikta mig på lågstadiet istället.  Jag ville dock 
vara säker på att få med skolbibliotekets båda funktioner (läsfrämjande och infor-
mationskompetens). Jag bedömde att det fanns en risk att undervisningen på låg-
stadiet är alldeles för lite inriktad på informationskompetens och att söka och hitta 
information i olika källor för att skolbiblioteket skulle användas i tillräckligt stor 
utsträckning för att göra det intressant för denna studie.65

Samtliga informanter undervisar i årskurs fyra eller fem. Då lärare ofta följer 
sina klasser upp i årskurserna inom ”sitt” stadium och därför undervisar i olika 
årskurser beroende på läsår bedömde jag det inte som ett problem att inte alla in-
formanter undervisar i precis samma årskurs för närvarande, även om arbetet skul-
le skilja sig något mellan årskurserna.

Urvalet gjordes på så sätt att ett antal skolor kontaktades efter att information 
om  deras  skolbiblioteksförutsättningar  inhämtats,  dels  genom  skolornas  egna 
webbplatser om sådana funnits, dels genom KB:s skolbiblioteksstatistik från 2012, 
som presenterar alla svarande skolor i en bilaga, samt genom kontakt med skol-
biblioteksansvariga på folkbibliotek i de kommuner som valdes ut. Kommunerna 
valdes ut enligt bekvämlighetsprincipen då det var nödvändigt att kunna åka fram 
och tillbaka till skolorna för att genomföra intervjuerna. Olika personer på skolor-
na kontaktades, beroende på hur utförlig kontaktinformationen på skolornas webb-
platser var. På vissa skolor kontaktades lärarna direkt, på andra rektor eller skol-
bibliotekarie som ombads vidarebefordra min förfrågan till lärare som kunde tän-
kas vara intresserade av att vara med i studien.

Svarsfrekvensen var låg, även efter påminnelsemejl. Risken att endast lärare 
med en positiv inställning till skolbibliotek och ett relativt gott samarbete med det 
egna biblioteket valde att ställa upp bedöms som hög. Resultatet av studien bör 
därför bedömas med detta i åtanke.

Genomförande

Jag har genomfört halvstrukturerade intervjuer med en intervjuguide med relativt 
öppna frågor (se bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden har fungerat som ett samtals-

6 5 Bland annat skiljer sig läroplanen för årskurs 1–3 respektive 4–6 åt något vad gäller svenskämnet. Se Skol-
verkets webbplats > Läroplaner ämnen och kurser > Grundskoleutbildning > Grundskola > Svenska > avsnit-
tet "Informationssökning och källkritik".
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stöd i intervjusituationen. Då de är öppna och till viss del går in i varandra, kan in-
formanterna svara på en fråga som ännu inte ställts, elfler täcka in flera frågor med 
ett svar. Alla frågor har därför inte ställts till alla informanter. Frågornas inbördes 
ordning har heller inte varit exakt densamma i alla intervjusituationer. Intervjuerna 
har haft en låg grad av standardisering, för att vara så flexibla som möjligt och 
kunna anpassas  efter informanternas  egna utsagor.  Många följdfrågor som inte 
fanns med  i  den ursprungliga  intervjuguiden har  dykt  upp under  intervjuernas 
gång.

Intervjuerna har spelats in och inspelningarna transkriberats, för att säkerställa 
att ingenting informanterna sagt går förlorat.

Intervjuerna genomfördes i februari och mars månad. Varje intervju pågick i 
ungefär en halvtimme. Jag hade på förhand bedömt att intervjuerna skulle ta upp 
till  en timme i anspråk, men så blev inte fallet.  Många jag kontaktade hade på 
grund av tidsbrist svårt att ställa upp på en längre intervju. En halvtimme verkade 
uppfattas  som mer rimlig tid,  från informanternas sida.  Jag ansåg ändå att  jag 
inom denna tid fick svar på de frågor jag hade och ingen av intervjuerna behövde 
avbrytas för att ”tiden var ute”.

Fyra av intervjuerna ägde rum på informanternas skolor, i ett tomt klassrum, 
skolbiblioteket eller annat avskiljt rum. De två andra ägde på informantens initia-
tiv rum på annan plats, den ena i ett avskiljt rum på ett café och den andra på ett 
folkbibliotek.

Informanternas utsagor har behandlats konfidentiellt på så sätt att varken sko-
lornas eller de enskilda lärarnas namn publiceras i uppsatsen. Det kan dock inte 
uteslutas att någon som känner till en viss skola eller lärare skulle kunna identifie-
ra denne utifrån den information som går att utläsa i uppsatsen. Alla informanter 
har blivit informerade om detta.

Informanterna har fått reda på att studien ska handla om lärares användning av 
skolbibliotek i undervisningen. De har däremot inte blivit informerade om uppsat-
sens syfte eller frågeställningar, då det finns en risk att detta skulle kunna påverka 
deras utsagor, eller deras villighet att delta i studien. Detta särskilt med tanke på 
studiens komparativa art.

Informanter

Här följer en kort presentation av informanterna, deras skolor och de skolbibliotek 
de använder sig av.

Lärare 1
Lärare 1 är klasslärare i årskurs fyra och undervisar i svenska, matematik, engels-
ka, SO och NO. På skolan går ca 550 elever från förskoleklass till årskurs nio. 
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Skolbiblioteket är en folkbiblioteksfilial som ligger i en angränsande lokal. För att 
komma till biblioteket från skolan behöver eleverna korsa en gång/cykelväg. Bib-
lioteket är öppet och bemannat varje dag, dock inte under hela skoldagen. Perso-
nalen består av bibliotekarier, barn- och ungdomsbibliotekarier samt biblioteks-
assistenter.

Lärare 2
Lärare 2 är klasslärare i årskurs fem och undervisar främst i svenska och SO. På 
skolan går ca 700 elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan har ett ”media-
tek” bestående av ett skolbibliotek och en datorsal. Biblioteket bemannas av en 
bibliotekarie på heltid och datorsalen bemannas av en IT-pedagog som arbetar 75 
procent  (dels  som pedagog, dels  som IT-tekniker).  Mediateket  ligger centralt  i 
skolans huvudbyggnad. Biblioteket är öppet varje dag och under hela skoldagen, 
med undantag från när bibliotekarien är upptagen på annat håll. Vid dessa tillfäl-
len är biblioteket stängt för elever, medan lärare har nyckel.

Lärare 3
Lärare 3 är klasslärare i årskurs fem och undervisar främst i svenska, engelska och 
SO, men även matematik, NO och bild. På skolan går ca 700 elever från förskole-
klass till årskurs nio. Skolan har ett eget skolbibliotek med en bibliotekarie som 
arbetar 65 procent. Biblioteket ligger centralt i skolbyggnaden. Det är öppet varje 
dag, dock inte under hela skoldagen. När biblioteket är stängt för elever kan lärare 
komma in med nyckel. Biblioteket har rustats upp relativt nyligen och har varit be-
mannat kortare tid än två år.

Lärare 4
Lärare 4 är klasslärare i årskurs fyra och undervisar i svenska, matematik, SO och 
NO. Hen undervisar vanligtvis även i engelska, dock inte innevarande termin. På 
skolan går ca 550 elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolbiblioteket är en 
folkbiblioteksfilial som ligger två kilometer från skolan. Filialen delar lokaler med 
en annan, större skola, men räknas inte som ett integrerat skol- och folkbibliotek. 
För att ta sig till biblioteket kan eleverna promenera eller åka buss. Biblioteket är 
öppet och bemannat hela skoldagen, varje dag. Personalen består av en bibliotek-
arie och en biblioteksassistent.

Lärare 5
Lärare 5 är klasslärare i årskurs fem och undervisar i svenska, engelska och SO. 
Hen är förstelärare i svenska och ansvarig för skolans egna bokrum och bokbe-
stånd. På skolan går ca 300 elever från förskoleklass till årskurs sex. Skolbiblio-
teket är en folkbiblioteksfilial som ligger en kilometer från skolan. Eleverna kan 
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promenera till biblioteket. Biblioteket är öppet för klassbokningar på förmiddagar 
innan det öppnar för allmänheten, varje dag utom tisdagar. Personalen består av 
bibliotekarier, barn- och ungdomsbibliotekarier samt en biblioteksassistent.

Lärare 6
Lärare 6 är klasslärare i årskurs fyra och undervisar i svenska och SO innevarande 
termin, men annars även i matematik och NO. På skolan går ca 400 elever från 
förskoleklass till årskurs nio. Skolan har ett eget bibliotek med en bibliotekarier 
som arbetar 60 procent. Biblioteket ligger centralt i skolbyggnaden. Det är öppet 
tre dagar i veckan, och då hela skoldagen. Lärare 6 har en fast lektionstimme varje 
vecka i biblioteket med sin klass. Bibliotekets bemanning har de senaste åren vari-
erat och varit allt från 1,5 heltidstjänster till ingen bemanning alls.

Bearbetning och analys

Transkriberingen av intervjuinspelningarna har anpassats till  ett skriftnära språk 
för att göra utskrifterna så läsvänliga som möjligt inför analysen. Då denna analys 
är en innehållsanalys och inte en lingvistisk samtalsanalys bedömdes talspråksty-
piska element som pauser, tvekljud och liknande mindre betydelsefulla i samman-
hanget. Dock antecknades inslag av skratt, då det kan ha betydelse för hur ett ytt-
rande är ämnat att tolkas. Det går inte att helt komma ifrån att en transkribering i  
sig, särskilt när språket anpassas för läsning, innebär en tolkning av en informants 
utsagor och aldrig kan vara helt objektiv. Jag har ändå gjort bedömningen att ris-
ken för de negativa effekterna av denna subjektivitet väger lätt i relation till att 
göra intervjuerna läsbara och i förlängningen också analyserbara.

Empirin har klassificerats utifrån Loertschers taxonomi för lärare och analyse-
rats  med taxonomins olika nivåer till  hjälp.  Skolbibliotekets tvådelade uppdrag 
med dels  läsfrämjande arbete,  dels  arbete för elevernas informationskompetens 
har medverkat till analysens tematiska uppdelning.

Då undersökningen är komparativ ställs de olika informanternas utsagor lö-
pande mot varandra för att urskilja eventuella likheter och skillnader i deras erfa-
renheter och uppfattningar. Kopplingar till relevant tidigare forskning förs löpan-
de.

I resultatdelen av denna uppsats har jag använt ett något förenklat system för 
källhänvisning till de intervjuer som utförts. Detta har gjorts då det i de flesta fall 
framgår vilken informants utsagor som avses och det gjorts en intervju med varje 
informant. Information om samtliga intervjuer går att finna i uppsatsens källför-
teckning. Direkta citat har alltid en källhänvisning i fotnot.
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Undersökning

Undersökningsdelens disposition

Undersökningsdelen i denna uppsats delas upp i ett antal teman, vilka grundar sig 
i uppsatsens teoretiska ramverk samt dess frågeställningar. Efter ett inledande av-
snitt som tar upp några skolspecifika termer som kan vara bra att ha med sig för 
att förstå informanternas utsagor fullt ut analyseras lärarnas läsfrämjande arbete 
tillsammans med biblioteket och bibliotekarierna. Därefter följer en analys av ar-
betet för informationskompetens följt av en närmare titt på samarbetet med biblio-
tekarierna. Efter detta presenteras lärarnas användning av skolbiblioteket utifrån 
Loertschers skolbibliotekstaxonomi för lärare. När detta har presenterats följer tre 
avsnitt som närmare analyserar lärarnas utsagor utifrån uppsatsens frågeställningar 
och resultaten  utifrån  skolbibliotekstaxonomin.  Här  görs  således  en jämförelse 
mellan de lärare som har skolbibliotek i de egna lokalerna och de som använder 
ett bibliotek utanför skolan. Först analyseras lärarnas arbetssätt med biblioteket, 
sedan samarbetet med bibliotekarierna följt av ett avsnitt om bibliotekets grad av 
integrering i undervisningen.

Några skolspecifika termer

Nedan följer en genomgång av några skolspecifika termer som informanterna har 
använt sig av i sina utsagor. Trots att de flesta av dem är relativt genomskinliga 
kan det ändå vara en idé att belysa dem särskilt innan analysen tar sin början.

En högläsningsbok är en skönlitterär bok som läraren läser högt ur för klassen. 
Detta till skillnad från en tystläsningsbok som eleven läser på egen hand. Med vis-
sa undantag är denna bok också skönlitterär. Ett par lärare talar även om bänkbok, 
kapitelbok eller läsläxbok. Jag har valt att genomgående kalla dem tystläsnings-
böcker i analysen, för att underlätta läsningen.

Ett bokprat är ett tillfälle då en bibliotekarie samlar en klass för att ingående 
presentera ett antal böcker och inspirera till läsning. Någon lärare kallar dessa till-
fällen bokcirklar, men beskriver ett separat tillfälle där en bibliotekarie presenterar 
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nyutkomna böcker för eleverna. Jag har därför valt att referera även till denna akti-
vitet som bokprat.

SO står för samhällsorienterande ämnen och består av samhällskunskap, histo-
ria, religion och geografi. NO står för naturorienterande ämnen och består av bio-
logi, fysik och kemi. Vissa lärare talar om dessa som SO-ämnet och NO-ämnet i 
singular, andra om SO- respektive NO-ämnena.

Läsfrämjande arbete

Hur arbetar de intervjuade lärarna läsfrämjande i samarbete med skolbiblioteket? 
Följande avsnitt redogör för hur varje lärare beskriver det läsfrämjande arbete de 
bedriver i sin klass. Samtliga lärare undervisar i skolämnet svenska.

Lärare 1 besöker biblioteket med klassen med oregelbundna intervaller. Vid 
dessa besök lånar eleverna tystläsningsböcker och får chansen att be om boktips 
från bibliotekarierna. För närvarande har dock klassen en gemensam tystläsnings-
bok som skolan har i klassuppsättning. Den har läraren valt ut utan hjälp från bib-
lioteket. Hen konstaterar att det innebär att det egentligen är andra lärare som har 
valt ut den från början, genom att köpa in den i klassuppsättning till skolan. Lärare 
1 utgår från det material som finns att tillgå på den egna skolan.

Läraren anser att det läsfrämjande arbetet är det viktigaste som biblioteket kan 
bidra med. Bibliotekarierna hjälper varje elev att hitta en bok som passar just ho-
nom eller henne. Särskilt för de elever som läraren upplever inte läser eller blir 
lästa för hemma är det viktigt att skapa läslust. ”Att se att det finns någonting för 
mig också”, som hen uttrycker det.66

Lärare 1 upplever dock brister i kommunikationen med bibliotekarierna. Des-
sa upplevs som kunniga och villiga att gå väldigt långt för att hjälpa eleverna att 
hitta det de vill. Men de känner inte vare sig dem eller läraren, vilket lärare 1 upp-
lever som ett problem.

Just kommunikationen om vad det är man är ute efter, alltså som lärare att kommunicera vad  
har jag för åldersgrupp på mina elever [...] och vad har jag för mål [...], vad vill jag att de ska 
läsa. Och sen få hjälp med att hitta det som passar dels vad de har för läsförståelse och vad de  
ligger på för nivå men även för åldersgruppen.67

Lärare 1 berättar att eleverna många gånger antingen vill låna alldeles för lättlästa 
böcker eller tvärtom böcker som är för svåra eftersom de handlar om mer spän-
nande saker. Kommunikationsbristen mellan lärare och bibliotekarie gör att dessa 
elever inte alltid får en bok som passar dem.

6 6 Intervju med lärare 1.
6 7 Intervju med lärare 1.
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Nu har jag haft sådana här barn som har [sagt] jag ska läsa om fiske, jag ska läsa fiskeböcker. 
Då går de [bibliotekarierna] liksom på vuxenavdelningen och hjälper dem [eleverna] att leta 
upp böcker. Det är jättefint att de gör det, men han behöver inte ta med en trave.68

Ovanstående citat kan tolkas som att läraren har en plan för sina elevers läsande, 
och att hen inte alltid håller med vare sig bibliotekarierna eller eleverna själva om 
vilka böcker som passar dem.

Lärare 2 har tät kontakt med bibliotekarien på sitt bibliotek kring sina elevers 
läsning. Hen skickar regelbundet elever till  biblioteket vartefter de läser ut sina 
tystläsningsböcker och behöver nya. Oftast ringer hen till bibliotekarien innan och 
kontrollerar att biblioteket är öppet och eleverna kan tas emot. 

Så länge hon är där, då är det ju lugnt. Då kan jag bara säga att hej nu kommer de här [elever-
na]. Det enda de ska göra det är att de ska låna böcker. De ska inte [...] läsa KP eller sitta och  
snacka eller gå in på datorn...69

Lärare 2 läser regelbundet högt för sin klass ur en högläsningsbok. Boken väljs 
ofta ut efter tips från bibliotekarien. Denna aktivitet främjar elevernas intresse för 
skönlitteratur, även då de inte själva läser böckerna på egen hand. Lärare 2 tar 
också bibliotekarien till hjälp med att plocka ihop gruppuppsättningar av skönlit-
terära böcker att använda i svenskundervisningen.

Lärare 2 anser att bibliotekarien har påverkat elevernas läslust i hög grad. Hen 
beskriver en klyfta mellan de elever som läser och de som inte gör det. Att ha en 
bibliotekarie på plats på skolan som kan ägna tid åt varje enskild elev kan, menar 
lärare 2, minska denna klyfta.

Nu är det två–tre elever som aldrig läst böcker innan. Men när de kommer ner dit [till biblio-
teket], då har de kanske varit själva [och då] har hon kunnat hjälpa dem i tio minuter en kvart  
[...]

Och den tiden är ju annars i princip omöjlig. Jag kan ju inte lägga ner en kvart på varje  
elev, då är det det jag gör en hel dag.70

Just tiden och den personliga hjälpen ses här som central. Bibliotekarien blir en 
hjälp för läraren när denne inte har möjlighet att själv assistera eleverna i att hitta  
något att läsa.

För lärare 2 är det viktigt att bibliotekarien är engagerad och arbetar aktivt 
med elevernas läslust genom att hitta en bok som passar varje elev, något som hen 
menar att denna bibliotekarie gör. Lärare 2 får ibland besök av bibliotekarien i 
klassrummet för bokprat. Hen berättar också om ett tillfälle då bibliotekarien på 
eget initiativ inför jul satte ihop ett kompendium med julklappsboktips som blev 
en del av det veckobrev som lärarna skickade ut till elevernas föräldrar.

6 8 Intervju med lärare 1.
6 9 Intervju med lärare 2.
7 0 Intervju med lärare 2.
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Lärare 2 har inget långsiktigt samarbete med något folkbibliotek i kommunen. 
Nyligen besöktes dock barnbiblioteket Tiotretton i Kulturhuset i Stockholm, ett 
besök som verkade ha gett lärare 2 en tankeställare. Personalen på Tiotretton hade 
frågat läraren hur ofta klassen besökte något bibliotek. Först hade läraren svarat att 
eleverna besöker skolbiblioteket varje vecka, men sedan hade hen tvingats konsta-
tera att klassen aldrig brukade besöka något folkbibliotek.

För lärare 2 skulle regelbundna besök på folkbiblioteket innebära ett större ut-
bud av böcker, men hen tror också att det skulle kunna visa upp biblioteksbesök 
och läsning som en fritidssysselsättning för eleverna. Redan efter detta enstaka be-
sök på Tiotretton var det flera elever som pratade om att åka tillbaka dit på sport-
lovet, enligt läraren. Här ses ett exempel på hur folkbiblioteket delvis kan ha en 
annan funktion än skolbiblioteket. Mer om detta kommer senare.

Lärare 3 skickar, precis som lärare 2, sina elever till biblioteket när de behöver 
hitta nya tystläsningsböcker. Detta fungerar bra, enligt läraren. Eleverna får bok-
tips av bibliotekarien och kommer tillbaka till klassrummet med nya tystläsnings-
böcker utan att läraren behöver vara särskilt inblandad.

Lärare 3 använder en högläsningsbok i klassen.  Då hen vill att dessa böcker 
ska ha anknytning till arbetsområden som klassen i övrigt arbetar med är hen ofta 
ute efter böcker med specifika teman. Som exempel nämns ett arbete om vikinga-
tiden och att klassen då även fick lyssna på en högläsningsbok som utspelade sig 
på vikingatiden. Lärare 3 anser sig själv vara såpass väl bevandrad att hen ofta hit-
tar dessa titlar på egen hand. Hen känner till några författare som skriver historis-
ka berättelser för åldersgruppen, och går ofta på författarnamnen när hen letar nya 
böcker. Ibland tar hen dock även emot tips från bibliotekarien.

Lärare 3 får ibland besök av bibliotekarien för bokprat, vilket hen uppskattar 
mycket. Hen tycker sig märka att det har stor betydelse med en bibliotekarie som 
har läst böckerna som presenteras.

Lärare 3 besöker ibland även en närliggande folkbiblioteksfilial med sin klass. 
Hen förklarar att hen först hade trott att den nya upprustningen i biblioteket skulle 
innebära att behovet att besöka folkbiblioteket skulle försvinna helt. 

I och med att det blev så mycket bättre, det blev många nya böcker som köptes in. Så ett tag 
resonerade jag precis så att ja, men då behöver vi kanske inte åka iväg. Men jag märker att  
eleverna, särskilt de lässtarka eller de som tycker det är roligt att läsa, de är ute efter fler böck-
er [...]

De vill ha mer att välja på.71

Lärare 3 lyfter fram ett brett utbud av böcker som centralt för att kunna arbeta läs-
främjande.

Här har vi ju från förskoleklass till nior och det ska ju passa alla. Och man tänker även på ele -
ver högre upp i åldrarna som har svårt med läsning. Det måste finnas passande böcker för dem 

7 1 Intervju med lärare 3.
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också. Lättlästa intressanta böcker. Så att det inte blir barnsliga böcker bara för att man har 
svårt med läsningen, har dyslexi eller den typen av svårigheter.72

Lärare 4 besöker biblioteket med sin klass ungefär en gång i månaden. Dessa be-
sök ses som ”ett  grundläggande arbete att  träna in dem [eleverna] i att  besöka 
bibliotek och att få det betydelsefullt [...]. Att grundlägga goda läsvanor.”73 Här är 
biblioteksbesöken  en  del  i  ett  större  och  mer  långsiktigt  arbete  för  att  främja 
elevernas läsande. Under besöken lånar eleverna främst tystläsningsböcker. Lärare 
4 upplever, precis som lärare 1 och lärare 2, en klyfta mellan läsare och icke-
läsare. ”De som läser mycket och har kommit in i det som man kallar de läskunni-
gas förening, för dem är det inget problem att hitta [böcker]. Men de som inte är  
där, de säger att det finns inga bra böcker.”74 De sistnämnda behöver hjälp och 
stöd, enligt läraren.

Så fort de får ett antal titlar och genrer presenterade, märker man, då har de det lättare [...]  
Men att gå själv, det är som en djungel för dem. Och man sliter ganska mycket själv för att 
hinna med att hjälpa dem och det känns väldigt otillfredsställande. Man hinner inte med.75

Citatet från lärare 4 kan jämföras med uttalandet från lärare 2 om hur mycket det 
underlättar att det finns en bibliotekarie på plats i biblioteket som har tid att lägga 
på varje enskild elev som behöver det. Lärare 4 får viss hjälp av bibliotekarierna 
på plats i biblioteket, men upplever att de samtidigt vill att eleverna i stor utsträck-
ning ska klara sig själva. Läraren hade gärna sett att bibliotekarierna tog mer egna 
initiativ att hjälpa eleverna, särskilt som de hinner sätta sig in i fler nya böcker än 
vad läraren själv har möjlighet att göra.

Lärare 4 planerar att skapa e-konton på biblioteket åt eleverna så att de ska 
kunna ladda ner flera e-böcker med samma titel och på så sätt ”jobba med läsandet 
på ett annat sätt”.76 Detta arbete har dock inte kommit igång ännu.

 Varje år anordnar skolan tillsammans med biblioteket ”bokens vecka”, vilken 
syftar till att uppmärksamma böcker och läsning. Eleverna på mellanstadiet får då 
författarbesök och klasserna besöker biblioteket för att låna böcker. Även företrä-
dare för bokhandeln bjuds in för att berätta om nyutkomna böcker för eleverna. 
Dessa tillfällen ger enligt läraren eleverna ett ”sånt lässug”.77

Även lärare 5 besöker biblioteket tillsammans med sin klass ungefär en gång i 
månaden. Ibland kan det bli mer sällan, framför allt när skolan får ett tillskott av 
nya böcker till den egna boksamlingen, något som skedde nyligen när skolan fick 
ett engångsbidrag till bokinköp. Lärare 5 förklarar att de gånger skolan får en ny 
laddning med böcker går dessa runt bland eleverna ett tag, vilket minskar behovet 

7 2 Intervju med lärare 3.
7 3 Intervju med lärare 4.
7 4 Intervju med lärare 4.
7 5 Intervju med lärare 4.
7 6 Intervju med lärare 4.
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av klassbesök på biblioteket. Besöken styrs alltså helt av behovet av nya tystläs-
ningsböcker. Eventuella andra funktioner hos biblioteket hamnar här i skymundan. 
Lärare 5 uttrycker en instrumentell syn på biblioteket där dess förmåga att tillhan-
dahålla böcker när ett behov av detta uppstår får stort utrymme, medan de pedago-
giska dimensionerna försvinner i stort sett helt och hållet.  Lärare 5 ser dock de 
boktips bibliotekarierna ger eleverna under biblioteksbesöken som viktiga. När en 
elev får ”rätt typ av tystläsningsbok, då växer ju läslusten nånting enormt.” Lära-
ren  anser  att  biblioteket  bidrar  stort  till  att  skolans  elever  är  ”väldigt  glada 
läsare.”78

För en del barn är det ju bara här [i skolan] de läser. Och så hittar de nånting som de gillar.  
Och då är det ju bara att köra på. Och det gör ju ofta bibliotekarierna bättre än vad jag gör [...]  
De kan ju fånga det där på något sätt. Det är ju jättevärdefullt för dem att få igång läslusten.79

Lärare 5 ser alltså vinsterna med att utnyttja bibliotekariernas kompetens på detta 
område, men låter ändå inte detta få högre prioritet än att biblioteksbesök bokas in 
när skolans egna böcker inte längre räcker till.

Lärare 5 tar även hjälp av bibliotekarierna att hitta böcker i gruppuppsättning 
till den ”elevens val: bokklubb” som hen leder. Bokklubben kan beskrivas som en 
bokcirkel där eleverna läser en gemensam titel. Klassen besöker också biblioteket 
för bokprat, något som beskrivs som väldigt populärt.

Lärare 6 använder sin fasta bibliotekstid varje vecka till ett flertal olika saker, 
varav flera kan sägas ingå i ett läsfrämjande arbete. Eleverna lånar tystläsnings-
böcker under bibliotekstiden. Spontanbesök i biblioteket, liknande dem som sker i 
de andra två skolorna med eget skolbibliotek, är ovanliga. Istället plockar biblio-
tekarien ihop boklådor med skönlitterära böcker till klassrummet där eleverna kan 
välja ut nya böcker om den de läser för tillfället skulle ta slut mellan biblioteks-
tiderna. På klassens fasta bibliotekstid håller ibland bibliotekarien i bokprat för 
eleverna.

Lärare 6 tar ofta in tips på lämpliga högläsningsböcker från bibliotekarien. 
Precis som lärare 3 vill hen gärna att den skönlitterära högläsningsboken ska speg-
la de teman inom SO som klassen för närvarande arbetar med. Till skillnad från 
lärare 3 tar dock lärare 6 hjälp av bibliotekarien i högre grad för att hitta dessa 
böcker.

Skolan har en återkommande aktivitet kallad ”alla fyror läser”. Detta är ett ini-
tiativ från kommunen som bibliotekarien har ansvar för att genomföra. Projektet 
går ut på att eleverna får välja en av tre böcker som de då får ett eget exemplar av. 
De ska sedan läsa boken och skriva en berättelse kopplad till vad de läst.

Lärare 6 upplever brister  i  bibliotekets  bestånd. Skolbiblioteket  får för lite 
pengar att lägga på nyinköp vilket gör att beståndet inte har tillräcklig bredd.

7 8 Intervju med lärare 5.
7 9 Intervju med lärare 5.
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Nu har hon [bibliotekarien] köpt in ganska mycket lättlästa böcker. Men jag då som har en 
årskurs fyra där man har kommit igång med läsningen. Det måste ju finnas ett utbud för det 
också. Det blir ju som ett dilemma, vilket fokus ska man ha?80

Lärare 6 besöker ett närliggande folkbibliotek minst en gång per läsår tillsammans 
med klassen. Dessa besök görs som en medveten strategi för att fostra eleverna att  
bli vana biblioteksbesökare.

Vi tänker lite grand såhär att när barnen växer upp och mamma och pappa går och handlar 
mat då kanske man börjar bli i den ålder att man inte behöver gå och hålla i kundvagnen. Och 
istället för att hänga i centrum [...] då kanske man går dit [till biblioteket ] och hänger där [...].  
Det blir naturligt på något vis.81

Detta är liknande tankar som lärare 2 och lärare 4 uttrycker om klassbesök på folk-
biblioteket som ett sätt att visa upp biblioteket som en positiv plats att spendera 
sin fritid på, och att ”grundlägga goda vanor.” Man kan kalla detta en fostrande 
ambition från lärarnas sida.

Samtliga lärare tar hjälp av biblioteket i sitt läsfrämjande arbete och anser att 
biblioteket och bibliotekarierna är betydelsefulla för att skapa läslust hos eleverna. 
Lärarna arbetar dock olika mycket i samverkan med biblioteket och dess personal. 
Samtliga lärare utom en, lärare 4, är nöjda med bibliotekariernas insatser på detta 
område. Lärare 4 upplever att hen får lägga ner mycket arbete på att hjälpa alla 
elever att hitta tystläsningsböcker som passar dem och anser att bibliotekarierna 
kunde vara till större hjälp med detta, då de har större möjlighet att hålla sig upp-
daterade på beståndet.

Skillnaderna i arbetssätt i och med biblioteket mellan de olika lärarna kan del-
vis härledas till de olika förutsättningar deras bibliotek erbjuder. De brister lärare 
1 och lärare 4 upplever kan kopplas till folkbibliotekets roll gentemot eleverna, 
som ibland går i konflikt med skolans roll. Louise Limberg trycker i sin artikel om 
skillnaderna mellan skolbibliotek och folkbibliotek  på skillnaderna i  arbetssätt, 
som grundar sig i dessa roller. Medan skolan står för styrning och grupporiente-
ring strävar folkbiblioteket  efter frihet och individanpassning. Det läsfrämjande 
arbetet på de två institutionerna måste därför skilja sig åt.82 De problem lärare 1 
upplever vid klassens biblioteksbesök kan grunda sig i dessa skilda roller. Biblio-
tekarierna  agerar  utifrån ett  folkbiblioteksperspektiv.  De bemöter  eleverna  inte 
som skolelever i första hand, utan som barn och individer. De lyssnar på barnens 
önskemål om vilken typ av böcker de vill läsa och låter barnen själva fälla avgö-
randet om boken de hittat passar deras läsförmåga. Lärare 1 däremot har mer spe-
cifika målsättningar med sina elevers läsning. Hen vill att eleverna ska läsa böcker 
av en viss svårighetsgrad, varken för enkla eller för svåra, gissningsvis för att trä-
na och utmana deras läsförmåga. Problem uppstår när bibliotekarierna visar sig 

8 0 Intervju med lärare 6.
8 1 Intervju med lärare 6.
8 2 Limberg, L. (1992), ”Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek?”.
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för tillmötesgående vad gäller elevernas egna önskemål. Att en elev lånar med sig 
en trave fiskeböcker från vuxenavdelningen passar inte in i lärarens plan för un-
dervisningen, men är naturligtvis inte alls problematiskt för en folkbibliotekarie. 
Även de problem som lärare 4 upplever kan ha att göra med folkbibliotekariernas 
otydliga roll gentemot skoleleverna. Här kan en jämförelse göras med vad Malin 
Lundin kommer fram till  i  sin masteruppsats.83 Om bibliotekarierna känner sig 
osäkra på sin pedagogiska roll gentemot skolelever, vilket Lundins uppsats indike-
rar, kanske de inte agerar annorlunda vid besök av skolklasser jämfört med andra 
besök i biblioteket. Den upplevelse lärare 4 har av att bibliotekarierna vill att hen 
och eleverna ska sköta sig själva i biblioteket kan vara ett uttryck för att biblio-
tekarierna bemöter dem som just biblioteksbesökare vilka som helst, inte som del-
tagare i ett av skolans undervisningsavsnitt. Bibliotekarierna får då en något av-
vaktande hållning gentemot eleverna när de besöker biblioteket, något som lärare 
4 tolkar som brist på eget initiativtagande.

De rektorer som deltar i den tidigare refererade masteruppsatsen av Torgnys-
dotter Sundblad ansåg inte att det var viktigt att satsa på både skolbibliotek och 
folkbibliotek parallellt, något som hon ansåg kunde bero på att de deltagande rek-
torerna inte  i  tillräckligt  hög grad uppfattade  skillnaderna mellan  dessa biblio-
tekstyper.84 Denna attityd tycks delas av rektorerna på de skolor som lärare 1 och 
lärare 5 arbetar på, åtminstone utifrån hur dessa lärare har uppfattat rektorernas ut-
talanden och ageranden kring biblioteken. Lärare 1 uppger att skolledningen ”sit-
ter väldigt nöjda” med att skolan har ett folkbibliotek i närheten och därför väljer 
att inte satsa på ett eget skolbibliotek, trots att det enligt läraren skulle underlätta 
att ha ett. ”De [ser] liksom folkbiblioteket som vårat skolbibliotek.”85

Lärare 5 ansvarar för det som på skolan kallas skolbiblioteket men som i prak-
tiken består av ett förvaringsrum för böcker. Läraren uppfattar det som att hen ofta 
får argumentera för bokrummets fortlevnad inför skolledningen då lokalerna be-
hövs till annat och de anser att det kan räcka med folkbiblioteket då det ligger så 
nära.

Samtliga lärare med egna skolbibliotek diskuterar också klassbesök på folk-
bibliotek. Två av lärarna besöker folkbiblioteket regelbundet med klassen, om än 
med relativt långa intervaller. Lärare 2, som inte har något långsiktigt samarbete 
med något folkbibliotek menar att det nyligen genomförda besöket på barnbiblio-
teket Tiotretton i Stockholm gjorde att hen nu har fått upp ögonen för fler klass-
besök på folkbibliotek i framtiden. Lärare 3 besöker främst folkbiblioteket med 
klassen för att erbjuda eleverna ett bredare utbud av tystläsningsböcker, men lärare 
2 och lärare 6 reflekterar båda över folkbibliotekets skillnader jämfört med skol-
biblioteket. De tar med klassen till folkbiblioteket för att locka dem att sedan även 
besöka det på sin fritid. Även lärare 4 arbetar för att skapa en biblioteksvana hos 

8 3 Lundin, M. (2010), Meningen är ju att de ska söka själva.
8 4 Torgnysdotter Sundblad, A. (2008), ”Det är ju samma barn och ungdomar vi arbetar med”.
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eleverna och att göra folkbiblioteket betydelsefullt för dem. Skillnaden här är dock 
att folkbiblioteket blir dessa elevers enda bibliotek, istället för ett komplement till 
ett eget skolbibliotek.

Arbete för informationskompetens

Hur arbetar de intervjuade lärarna för att ge sina elever informationskompetens, 
och hur samverkar de med biblioteket och dess personal i detta arbete? Följande 
avsnitt redogör för hur varje lärare arbetar för att göra sina elever informations-
kompetenta. Lärarna undervisar delvis i olika ämnen, men har svenska och SO ge-
mensamt.

Lärare 1 lånar frekvent kompletterande material till  sin undervisning i sam-
hällskunskap och NO från biblioteket. Hen har däremot ingen undervisning i att 
söka eller använda information på plats i biblioteket och bibliotekarierna deltar 
inte heller i någon form av undervisning. Detta medför att bibliotekets resurser 
och bibliotekariernas kompetens inom dessa områden inte alls utnyttjas. Lärare 1 
går miste om verktyg som hen skulle kunna använda för att förbättra sin undervis-
ning.

Lärare 2 lånar också kompletterande material till sin SO-undervisning. Det fö-
rekommer att hen tar hjälp av bibliotekarien att plocka fram böcker inför ett visst 
arbetsområde inom SO, som sedan eleverna själva får leta information i, på plats i 
biblioteket. Lärare 2 beskriver ett exempel från ett nyligen genomfört temaarbete 
om judendomen på följande sätt:

När vi till exempel läste judendomen så skulle barnen själva söka fakta om ett visst begrepp. 
Då hade hon [bibliotekarien] förberett och lagt fram böcker kring judendomen som barnen 
kunde gå ner och kopiera och läsa på [...]. Jag frågade, hej, skulle du kunna hjälpa mig om vi 
kommer in här den här lektionen? Javisst sa hon och så ställde hon fram böckerna [...] sen fick 
jag även låna böckerna upp till klassrummet. [...] Hon lade upp en palett med böcker som de  
kunde söka och slå i.86

Trots att biblioteket ligger vägg i vägg med en datorsal inkluderar läraren sällan 
datorer i elevernas informationssökning. Hen förklarar detta med det faktum att 
datorsalen endast innehåller ”sexton datorer på sjuhundra elever [skratt].”87

Lärare 2 hävdar att hen skulle använda digitala verktyg i undervisningen om 
förutsättningarna för detta var bättre.

Ponera att det skulle vara fem stycken iPads som sitter fast i väggen där [i biblioteket] med 
NE-appen till exempel. Och barnen skulle kunna gå dit och trycka på print och sen få ut infor-
mation [...]. Det vore ju bra. Snabbheten med det.88
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Här sätter alltså bristen på resurser gränserna för i hur hög grad läraren ges möjlig-
het att använda digitala verktyg i undervisningen. Huruvida läraren skulle dra nyt-
ta av bibliotekarien i arbetet om förutsättningar fanns, kan man dock inte mer än 
spekulera i.

Lärare 3 upplever att  bibliotekets  roll  som informationssökningscentral  har 
”fallit lite” sedan skolan köpte in ett stort antal bärbara datorer.89 Hen tar in dato-
rerna i klassrummet och låter eleverna söka information på Internet. ”Till exempel 
jobbar vi med Europas länder, och då är det ju den färskaste informationen om 
presidenter och om valutor och sådana saker som finns där.”90 Hittills har läraren 
undervisat i källkritik på egen hand, men hen är medveten om att skolans bibliote-
karie är öppen för ett samarbete kring sådan undervisning. Lärare 3 är positivt in-
ställd till att låta bibliotekarien hålla i lektioner i källkritik eller informationssök-
ning i framtiden. Läraren ser både fördelar och nackdelar med att låta eleverna 
söka information på Internet. Hen tycker att det ibland är svårt att hitta sidor som 
är lämpliga för elevernas ålder och läsförmåga. Många texter eleverna hittar, på 
till exempel Wikipedia, är för mastiga och innehåller för många ord som de inte 
förstår. Då kan det ibland vara lämpligare att använda tryckta faktaböcker som är 
anpassade för åldersgruppen, anser läraren. Hen tycker dock att det finns för få så-
dana böcker i biblioteket, men säger också att hen inte vet om det ens existerar.

Lärare 3 resonerar kring sina elevers informationskompetens då hen proble-
matiserar deras faktasökning på Internet. Slutsatsen hen drar, att tryckta böcker 
skulle vara lämpligare att använda i klassrummet än Internetkällor, kan dock byg-
ga på det faktum att användningen av böcker gör uppgiften  enklare och mindre 
tidskrävande, för såväl lärare som elever. Detta ska dock inte blandas ihop med att 
de skulle passa bättre för uppgiften att göra eleverna informationskompetenta. An-
tagligen är det snarare tvärtom.

Lärare 4 lånar alltid in faktaböcker från biblioteket som komplement till varje 
arbetsområde inom SO så att det ska finnas ett brett utbud av källor för eleverna 
att söka information i. Ibland tar hen hjälp av bibliotekarierna att hitta passande 
titlar. Precis som lärare 1 har hen ingen undervisning i att söka eller använda in-
formation på plats i biblioteket och bibliotekarierna deltar inte heller i någon form 
av undervisning.

Lärare 4 saknar en introduktion i det som ofta kallas bibliotekskunskap. Hen 
vill att bibliotekarierna ska visa eleverna hur de hittar bland hyllorna och hur de 
kan söka i den digitala katalogen, men detta sker inte. ”Ska vi göra allting här? 
[skratt].”91

Lärare 4 ger uttryck för en uppgivenhet, som grundar sig i det bristande sam-
arbetet med bibliotekarierna. Just samarbetet är en grundförutsättning för att bib-
liotekets resurser ska kunna utnyttjas till fullo, vilket alltså inte är fallet här.
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Lärare 5 vill, precis som lärare 4, alltid ha ett brett utbud av faktaböcker för 
eleverna att söka information i under SO-lektionerna och lånar till detta in kom-
pletterande material från biblioteket. Hen ringer ofta biblioteket och ber persona-
len att plocka ihop ett antal böcker kring ett visst tema som senare kan hämtas upp 
på biblioteket.  Även datorer används frekvent  i  elevernas informationssökning. 
Biblioteket är dock inte inblandat i elevernas informationssökning mer än att bib-
liotekarierna har hjälpt läraren att plocka fram de böcker som sedan finns att tillgå 
för dem i klassrummet.  Lärare 5 ser böckerna från biblioteket  som viktiga för 
elevernas lärande.

De kommer ju bort ifrån det [faktasökning i böcker] mer och mer. De ska ju bara leta allting 
på nätet hela tiden [...]. Men får de böcker som är tillräckligt spännande och på deras egen 
nivå då tycker de ju att det är jättekul att sitta och bläddra och leta spännande saker i böcker -
na.92

I likhet med det läsfrämjande arbetet ser lärare 5 själva böckerna som den vikti-
gaste resursen för elevernas lärande, samtidigt som hen inte visar någon medve-
tenhet alls om bibliotekariernas pedagogiska kompetens i sammanhanget.

Precis som lärare 3 efterlyser lärare 5 ett bredare utbud av faktaböcker för ål-
dersgruppen, och konstaterar att det snarare är ett utgivningsproblem än ett pro-
blem i det egna bibliotekets bestånd. Hen anser att det bör skrivas nya, lite rolig-
are, faktaböcker i historia. Men hen tillägger att detta självklart inte är bibliotek-
ariernas ansvar.

Lärare 6 använder ibland sin fasta tid i biblioteket med klassen för informa-
tionssökning inom ett visst område.

Ibland går jag helt sonika och lånar upp allt och bara ställer upp i klassrummet. Men ibland så 
kan det vara såhär att man bestämmer att nästa bibliotekstid då [...] har ni som uppgift att leta 
efter [fakta]böcker. [...] Ja, så det är både ock.93

Vid dessa tillfällen är bibliotekarien behjälplig på plats i biblioteket. Informations-
sökningen sker främst i tryckta böcker. Lärare 6 använder alltså skolans biblio-
tekarie som en pedagogisk resurs i anknytning till elevernas informationssökning, 
till skillnad från de flesta andra lärarna i denna undersökning. Däremot bidrar inte 
biblioteket eller bibliotekarien till användandet av några nya teknologier i under-
visningen.

De flesta lärare i undersökningen involverar, i varierande grad, ett undersö-
kande arbetssätt i sin undervisning och är måna om att eleverna ska ha tillgång till 
ett flertal olika källor i sin faktasökning. Främst handlar detta dock om tryckta 
faktaböcker, som läraren, med eller utan hjälp av en bibliotekarie, plockat fram åt 
eleverna, ofta hela vägen in i klassrummet. Endast lärare 6 nämner tillfällen då 
eleverna får som uppgift att leta efter faktaböcker i biblioteket. Lärare 3 och lärare 
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5 uppger båda att deras elever ofta använder datorer och Internet för att söka infor-
mation.  Ingen av dem involverar dock biblioteket  eller  bibliotekarierna i  dessa 
moment. Lärare 3 upplever tvärtom att skolans inköp av bärbara datorer som kan 
användas i klassrummet snarare har fått undervisningen i informationssökning att 
röra sig bort från biblioteket. Detta trots att läraren upplever svårigheter att hitta 
lämpliga källor på Internet. Lärare 3 är dock positivt inställd till att samarbeta med 
skolans bibliotekarie kring undervisning i informationssökning och källkritik även 
om detta inte sker idag.

Lärare 3 är den enda lärare i undersökningen som visar en medvetenhet kring 
bibliotekariens potential att delta i undervisning som rör elevernas informations-
sökning på Internet. Detta bekräftar den rådande bilden av lärares bristande kun-
skaper om skolbibliotekariers kompetens och om vad skolbiblioteken har att er-
bjuda. I NSG:s rapport  konstateras, vilket nämns i  forskningsgenomgången, att 
denna bristande insyn gör att skolbiblioteken i stor utsträckning används som ma-
terialinstans, men inte som pedagogisk resurs.94 Denna situation tycks råda på flera 
av de undersökta skolorna, och särskilt då de med ett bibliotek utanför skolan. Här 
verkar avståndet mellan skola och bibliotek direkt påverka lärarnas sätt att arbeta. 
Då biblioteket ligger utanför skolan och klassbesöken i biblioteket sker mindre 
frekvent finner läraren det enklare att besöka biblioteket ensam och låna hem ett 
antal faktaböcker till klassrummet inför ett nytt arbetsområde. Eleverna blir på så 
sätt inte delaktiga i processen att leta efter källor, och får inte kontakt vare sig med 
bibliotekarierna eller med själva biblioteket. Biblioteket är här inte alls integrerat i 
det undersökande arbetssättet, vilket sker uteslutande i det egna klassrummet.

Samarbete mellan lärare och bibliotekarie

Detta avsnitt redogör för det samarbete som sker mellan de intervjuade lärarna och 
bibliotekarierna på deras bibliotek.

Lärare 1 tar ibland kontakt med bibliotekarierna när hen vill beställa böcker 
eller behöver hjälp med att hitta material. Hen har också viss kontakt med biblio-
tekarierna under klassbesöken, men upplever då brister i kommunikationen, vilka 
beskrivs i tidigare avsnitt. Lärare 1 är noga med att poängtera att hen anser att an-
svaret för att denna kommunikation fungerar främst ligger på läraren, inte biblio-
tekarien. ”Det är viktigt att man som lärare är medveten om att man behöver kom-
municera vad man är ute efter [...]. Man måste vara förberedd när man kommer till 
biblioteket. [skratt].”95

Lärare 2 beskriver ett samarbete där både hen och skolans bibliotekarie har en 
tät kontakt där de ger varandra tips och råd. De fikar regelbundet tillsammans och 

9 4 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket, s. 49.
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läraren säger att hen kanske är den som ringer henne mest av alla på skolan. Trots 
detta är inte bibliotekarien med i planeringsstadiet av undervisningen. ”Jag ställer 
väldigt konkreta frågor till henne som hon sen löser”.96 Lärare 2 anser att resultatet 
blir bäst om det är läraren som initierar samarbete, men att bibliotekarien bör in-
formera skolans lärare om vilka typer av samarbete hen är öppen för och hur de 
kan utnyttja biblioteket. Det är viktigt att bibliotekarien berättar vilka frågor lärar-
na kan höra av sig till biblioteket kring. Annars måste lärarna själva komma på 
hur de ska utnyttja biblioteket, vilket lärare 2 anser är mindre bra, då det är biblio-
tekarien som vet bäst hur de kan bistå i undervisningen. På så sätt kan både biblio-
tekarien och läraren vara initiativtagare, men biblioteket blir mer en del av under-
visningen om det är läraren som står för planeringen, anser hen. Hen tar upp de 
bibliotekarieinitierade bokpraten som exempel på undervisningsavsnitt som gärna 
blir ”en separat del” som man ”kanske bygger lite kring” men som inte integreras 
fullt ut i klassens övriga arbete.97 Som mest integrerat blir alltså biblioteket i un-
dervisningen när bibliotekarien först har presenterat möjliga samarbeten, och lära-
ren sedan planerar undervisningen och utifrån informationen om bibliotekets och 
bibliotekariens resurser tar initiativ till konkreta samarbetsprojekt.

 Lärare 3 är glad över att det nu finns en bibliotekarie i skolbiblioteket. Denna 
har fått tid att presentera sig och biblioteket och de samarbeten hon är öppen för 
på personalmöten och arbetslagsmöten. Det tycker lärare 3 känns lovande. Än så 
länge har samarbetet mest kretsat kring den läsfrämjande verksamheten. Läraren 
tar också emot tips på faktaböcker till SO-undervisningen. Ofta sker detta genom 
informella möten. ”Vi kanske syns i lärarrummet eller korridoren och så, ja just 
det, jag ville fråga om det här. Vet du om det finns böcker om medeltiden?, till ex-
empel.”98 Läraren har inte tagit hjälp av bibliotekarien vid planeringen eller ge-
nomförandet av något undervisningsavsnitt, men säger sig veta att hon är mycket 
öppen för sådana samarbeten. Samarbetet har dock inte riktigt kommit igång än. 
Läraren säger att ”man får ha det i bakhuvudet när man planerar olika arbetsområ-
den att hon [bibliotekarien] finns där.” Gammal vana och tidsbrist uppges som de 
två största anledningarna till att bibliotekarien inte involveras mer i undervisning-
en.

För att ett bra samarbete ska kunna komma till stånd anser läraren att biblio-
tekarien måste få ta del av klassens arbete under en längre tid. Då kan bibliotek-
arien komma med egna idéer kring hur biblioteket och bibliotekarien kan utnytt-
jas. Detta torde också underlätta integreringen av bibliotekets resurser i undervis-
ningen.

Lärare 4 kontaktar biblioteket när hen behöver faktaböcker till SO-undervis-
ningen och får då hjälp att plocka ihop böcker efter ett visst tema. Läraren upple-
ver ett  bristande samarbete där bibliotekarierna sällan tar  initiativ.  ”Jag kan ju 

9 6 Intervju med lärare 2.
9 7 Intervju med lärare 2.
9 8 Intervju med lärare 3.

42



ringa och boka tid och har jag frågor så får jag ju svar på det och viss hjälp sådär,  
men mer är det ju inte.”99

Lärare  4  tycker  att  det  läsfrämjande  arbetet  är  ett  gemensamt  ansvar.  Ett 
bibliotek med ett bra utbud kan bidra till elevernas läsintresse, och ett bra samar-
bete kan bidra ännu mer, anser läraren. Tidigare avsnitt har dock presenterat flera 
exempel  på hur detta samarbete inte fungerar särskilt  bra idag. När samarbetet 
brister finns inte förutsättningar att utnyttja bibliotekets resurser till fullo. Biblio-
teket och dess böcker är i det här fallet tillgängliga för läraren, det är däremot inte 
bibliotekarierna i tillräckligt hög utsträckning, eller åtminstone är det så lärare 4 
uppfattar det.

Lärare 5 besöker biblioteket ofta på egen hand utan klassen och hen har också 
en tät kontakt med bibliotekarierna. Eftersom hen besöker biblioteket såpass ofta 
vet personalen där vad hen är ute efter när hen kommer dit. De kommer med bok-
tips spontant, utan att läraren behöver fråga efter det.

Biblioteket anordnar också, efter lärarnas önskemål, en löpande bokcirkel för 
lärare i  närområdet (alltså även andra skolor). Bibliotekarierna väljer här ut  de 
böcker som lärarna läser i cirkeln. Lärare 5 uppskattar chansen att prata om böcker 
även utan elevernas närvaro. 

Lärare 5 tycker att det är viktigt att bibliotekarierna förstår vad eleverna är ute 
efter när de kommer till biblioteket, vilken hen upplever att de gör. ”För jag kan 
omöjligt läsa alla böcker som kommer in [...] Ja, tack vare den hjälp jag får från 
dem har jag bättre koll. Men det är ju guld värt att de vet vad de pratar om.”

Detta uttalande kan jämföras med lärare 1 och lärare 4 som upplever att ele-
verna många gånger inte får en lika bra hjälp att hitta ”rätt” bok för dem. Bibliote-
karierna är inte skolbibliotekarier som arbetar nära lärare och elever direkt på sko-
lan, men lärare 5 upplever, till skillnad från lärare 1 och lärare 4, att de ändå kan 
utföra denna uppgift till belåtenhet.

Lärare 6 har kontakt med bibliotekarien minst en gång i veckan, under klas-
sens fasta tid i biblioteket. De samarbetar både kring det läsfrämjande arbetet och 
elevernas informationssökning i biblioteket. Vid projekt som ”alla fyror läser” an-
passar läraren sin undervisning efter vad bibliotekarien planerat. Lärare 6 upplever 
att hen har ett flexibelt samarbete med bibliotekarien, som beskrivs som lyhörd. 
Ett bra samarbete beskriver hen som att ”det är ingen som vet bäst. Det är inte lä-
raren eller bibliotekarien [...], man lär av varandra helt enkelt.”100 Läraren tycker att 
hen har en bra dialog med skolans bibliotekarie där båda tar initiativ, vilket upp-
levs som viktigt. Initiativen får inte bara komma från ett håll. Lärare 6 är, precis 
som flera av de andra lärarna, tacksam över att  bibliotekarien är insatt  i  barn-
litteraturen och kan ge eleverna boktips, eftersom hen själv inte har tid.
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Lärare 6 beklagar att skolans bibliotekarie endast arbetar 60 procent. Om bib-
liotekarien hade mer tid skulle man kunna använda biblioteket på ett annat sätt, sä-
ger läraren, utan att gå närmare in på exempel.

Lärarna samarbetar alla med bibliotekarierna i någon utsträckning. Ofta hand-
lar det om att läraren vänder sig till bibliotekarien för att få hjälp att hitta olika 
typer av material till undervisningen. Biblioteket har här en utpräglad servicefunk-
tion. Det finns dock exempel där bibliotekarien får en mer pedagogisk roll. Den 
vanligaste formen tycks vara de bokprat som bibliotekarierna håller, antingen i 
biblioteket eller i klassrummet. Det gemensamma för i stort sett alla former av 
samarbete är en tydlig arbetsuppdelning mellan lärare och bibliotekarie,  kanske 
bäst uttryckt av lärare 2 i citatet ”jag ställer väldigt konkreta frågor till henne som 
hon sen löser.”101 I rapporten från forskningsprojektet IDOL benämns detta samar-
bete som gränsbevarande särarbete, vilket präglas av traditionella roller och tydlig 
uppdelning av uppgifter.102 Lärare 6 är den som kommer närmast ett mer djupgåen-
de samarbete med bibliotekarien, där möjligheterna till gränsöverskridande och ut-
veckling är större.

Resultat utifrån Loertschers taxonomi för lärare

Nedan  presenteras  resultatet  från  intervjuerna  utifrån  Loertschers  skolbiblio-
tekstaxonomi för lärare. Informanternas utsagor har delats upp i taxonomins olika 
nivåer. Den första nivån, Sluten undervisning, beskriver en lärare som inte alls an-
vänder biblioteket i sin undervisning. Den utesluter därför kommande nivåer. Ing-
en av de deltagande lärarna uppfyller kriterierna för att stanna på denna nivå, var-
för analysen tar sin början direkt på nivå 2. Övriga nivåer beskriver en ökande 
grad av integrering i undervisningen. De flesta lärare uppfyller kraven på samtliga 
nivåer upp till den högsta de uppnår, och hoppar alltså inte över några nivåer på 
vägen utöver den första. Detta gäller dock inte alla lärare. Det är heller inte nöd-
vändigt att uppfylla alla lägre steg för att komma högre upp i taxonomin. Nivåerna 
bygger endast delvis på varandra.

De två högsta nivåerna i taxonomin presenteras under samma rubrik. Ingen av 
de deltagande lärarna når upp till dessa två nivåer.

Undervisning med inlånade medier (nivå 2)
Nivå 2 beskriver en lärare som självständigt lånar in material från biblioteket i an-
slutning till specifika kursavsnitt. Ofta sker detta utan någon närmare kontakt med 
bibliotekarien. Biblioteksbesöken är oannonserade och sker utan framförhållning 
och först när ett behov uppstår.

1 0 1 Intervju med lärare 2.
1 0 2 Limberg, L. & Folkesson, L. (2006), Undervisning i informationssökning, s. 97–101.
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Lärare 1 besöker biblioteket minst en gång i veckan själv, utan elever. Hen tar 
oftast inte hjälp av någon bibliotekarie vid dessa biblioteksbesök utan lånar mate-
rial på egen hand.

Lärare 3 lånar ibland högläsningsböcker på egen hand då hen ofta är ute efter 
specifika teman och själv känner till författare som skriver böcker inom dessa te-
man. Läraren lånar även kompletterande material i engelska till vissa elever som 
behöver mer avancerade texter än läroboken innehåller. Det handlar om både ele-
ver med engelska som modersmål och elever som oavsett ligger på en högre nivå. 
Dessa böcker lånar läraren främst på folkbiblioteket, som ligger i närheten.

Lärare 4 beskriver sina biblioteksvanor som att ”det är lite olika”.103 Ibland 
kontaktar hen bibliotekarierna för att få hjälp, men lika ofta letar hen upp böcker 
på egen hand i biblioteket. Inte sällan sker dessa biblioteksbesök på lärarens fritid. 

Lärare 5 besöker biblioteket ofta på egen hand för att sköta löpande ärenden 
som att låna, lämna tillbaka och låna om böcker.

Lärare 2 och lärare 6 uppvisar inga tecken på att befinna sig på denna nivå 
alls. Deras biblioteksbesök involverar alltid bibliotekarien i någon grad och de lå-
nar inte självständigt material från biblioteket utan bibliotekariens hjälp. Lärare 2 
skickar sina elever till biblioteket vid behov, men ringer alltid bibliotekarien innan 
och förfarandet sker så pass frekvent (”näst intill dagligen, eller åtminstone en el-
ler två gånger i veckan”) att det snarare kan betraktas som en löpande rutin än 
oplanerade besök.104 Eleverna förväntas dessutom inte vara självgående i bibliote-
ket. Bibliotekariens närvaro och hjälp ses som en förutsättning för dessa biblio-
teksbesök. Om bibliotekarien inte är på plats är biblioteket stängt. Då får eleverna 
lämna tillbaka lånade böcker i en låda och komma tillbaka tomhänta. Tack vare att 
lärare 6 har en fast tid i biblioteket med sin klass är spontanbesök ovanliga.

Då denna nivå kräver en låg grad av integrering faller det sig naturligt att de 
två lärare som arbetar mest integrerat med sina respektive bibliotek också är de 
som inte bara hoppar över nivå 1, utan även nivå 2.

Användning av skolbibliotekarien som idéresurs (nivå 3)
Nivå 3 beskriver en lärare som tar hjälp av skolbibliotekarien som en idéresurs 
som kommer med nya idéer och förslag på material att låna och använda.

Lärare 1 tar emot boktips ibland, men inte särskilt ofta. Hen förklarar att det 
främst handlar om att hen plockar upp böcker som står skyltade i lokalen. Det hän-
der också att hen ber om hjälp att hitta böcker kring ett specifikt tema.

Lärare 2 tar gärna emot tips på högläsningsböcker och böcker som biblioteket 
har i gruppuppsättning.

Lärare 3 tar ibland emot tips på högläsningsböcker eller faktaböcker till SO-
undervisningen.

1 0 3 Intervju med lärare 4.
1 0 4 Intervju med lärare 2.
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Lärare 4 tar ibland hjälp av bibliotekarierna att plocka ihop faktaböcker som 
kompletterande material, främst till SO-undervisningen.

Lärare 5 tar ofta hjälp av bibliotekarierna att hitta kompletterande material till 
sin undervisning samt böcker i gruppuppsättning till sin ”elevens val: bokklubb.” 
Den bokcirkel som biblioteket anordnar för lärarna bidrar också till att ge dem tips 
och idéer på nya böcker att använda i undervisningen.

Lärare 6 tar mycket hjälp av bibliotekarien i sitt bibliotek och tar emot tips på 
både högläsningsböcker efter olika teman och faktaböcker till SO-undervisningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att alla lärare använder skolbibliotekarien som 
en idéresurs, men i olika hög utsträckning. Det finns inget klart samband mellan 
avstånd till biblioteket och lärarnas användning av det på denna nivå.

Användning av skolbiblioteket som berikare av undervisningen (nivå 
4)
På nivå 4 utnyttjar läraren biblioteket för särskilda aktiviteter och material som 
komplement till den ordinarie undervisningen. Skolbiblioteket ses inte som en in-
tegrerad del av undervisningen, men ett positivt och ”trevligt” tillskott till den.

Lärare 1 söker, som tidigare nämnt, självständigt kompletterande material till 
sin undervisning. Klassens besök i biblioteket sker relativt sällan, och kan därför 
inte ses som en integrerad del av undervisningen, utan snarare en särskild aktivi-
tet.

Lärare 2 beskriver bibliotekariens initiativ till att besöka klassen för bokprat 
som ”jättekul” och ”kanon” men samtidigt en separat del som inte integreras i 
klassens övriga arbete. Även bibliotekariens initiativ att sätta ihop ett kompendi-
um med julklappstips till elevernas föräldrar kan sägas höra till denna nivå.

Lärare 3 får också besök i klassrummet av bibliotekarien för bokprat. Vanan 
att låna temaenliga högläsningsböcker från biblioteket kan också ses som ett ex-
empel på hur lärare 3 använder biblioteket som berikare av undervisningen.

Lärare 4 och lärare 5 besöker båda biblioteket med klassen ungefär en gång i 
månaden och lånar ofta in faktaböcker som komplement till sin undervisning. Pro-
jektet ”bokens vecka” som lärare 4 deltar i kan ses vara en särskild aktivitet. Lära-
re 5 besöker biblioteket för bokprat.

Lärare 6 deltar i projektet ”alla fyror läser” och deltar med sin klass i bokprat i 
biblioteket.

Biblioteket som berikare är ofta sammanvävd med bibliotekets funktion som 
läsfrämjare. Flera av skolorna har tillsammans med sina respektive bibliotek sär-
skilda projekt som syftar till att främja elevernas läslust. Dessa projekt är punktin-
satser som visserligen ses som viktiga, men som inte är integrerade i den övriga 
undervisningen.
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Skolbiblioteket som en integrerad del av ett kursavsnitt (nivå 5)
På nivå 5 utnyttjar läraren skolbiblioteket som en integrerad del av ett visst under-
visningsavsnitt. Läraren tar här hjälp av skolbibliotekarien i planeringen av det ak-
tuella avsnittet.

Den rutin som lärare 2 har att regelbundet skicka elever till biblioteket för att 
låna tystläsningsböcker kan ses som en integrerad del i  undervisningen, då det 
sker i ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Arbetet med judendomen 
som lärare 2 beskriver i ett tidigare avsnitt är också det ett exempel på hur biblio-
teket blir integrerat i ett visst undervisningsavsnitt.

Även lärare 3 har ett löpande samarbete med biblioteket vad gäller elevernas 
tystläsningsböcker.  Lärare 3 berättar  att  skolans  bibliotekarie  är  öppen för  fler 
samarbeten men att dessa inte har kommit igång ännu.

Lärare 6 använder ibland sin fasta tid i biblioteket med klassen för informa-
tionssökning i böcker. Hen har också ett löpande samarbete med bibliotekarien 
kring elevernas tystläsningsböcker.

Samtliga lärare med eget bemannat skolbibliotek når denna nivå, medan ingen 
av de lärare som använder ett bibliotek utanför skolan gör detta. Denna nivå är 
alltså den som tydligast skiljer de lärare med egna bibliotek i skolan från de utan. 
Eventuella orsaker till dessa skillnader presenteras i senare avsnitt.

Läraren och skolbibliotekarien utforskar samarbeten (nivå 6)
Nivå 6 beskriver ett  begynnande samarbete mellan  lärare och bibliotekarie  där 
båda parter är öppna för förändring och nya idéer, vilket också kan innebära an-
vändandet av nya teknologier. Både lärare och bibliotekarie ska också vara bered-
da att bredda sin syn på undervisning och lärande och att utnyttja varandras kom-
petens.

Lärare 2 kan sägas delvis uppfylla kriterierna för nivå 6, men inte helt och hål-
let. Läraren beskriver ett samarbete där både hen och skolans bibliotekarie har en 
tät kontakt där de ger varandra tips och råd. Läraren upplever dock inte att den 
egna undervisningen har förändrats nämnvärt på bibliotekariens förslag. Samarbe-
tet sker mer kring konkreta situationer och specifika böcker eller elever.

Lärare 6 har ett flexibelt samarbete med bibliotekarien. De har en bra dialog 
där båda tar initiativ och och är lyhörda för den andres idéer och där ingen auto-
matiskt vet bättre än den andre.

Lärare 2 och lärare 6 är de som arbetar mest integrerat med sina respektive 
bibliotek av deltagarna i denna studie. De har båda en tät kontakt med bibliotek-
arierna och samarbetet präglas av en ömsesidighet, dock något mer hos lärare 6 än 
hos lärare 2. Däremot nämner ingen av lärarna användandet av nya teknologier 
som  ett  resultat  av  lärare-bibliotekariesamarbetet.  Tvärtom  dominerar  använd-
andet av tryckta böcker hos båda lärarna. Lärare 2 diskuterar datorer och iPads, 
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men då handlar det om skolans brist på sådana. Här verkar det vara de materiella 
förutsättningarna som sätter stopp.

Lärare/bibliotekariesamarbetet som en naturlig del av undervisningen 
samt gemensam kursplaneutveckling (nivå 7 och 8)
De två sista nivåerna beskriver ett långtgående och väl integrerat samarbete mel-
lan lärare och bibliotekarie. Nivå 7 består av ett samarbete som är ömsesidigt och 
som ingår som en naturlig del av yrkesutövandet där båda parter känner sig bekvä-
ma med att samarbeta kring både planerande och genomförande av undervisning. 
Nivå 8 bygger på ett samarbete kring den långsiktiga planeringen av undervisning-
en där läraren konsulterar bibliotekarien vid förändringar i undervisningen som 
påverkar behovet av lokaler, medier,  teknologi och aktiviteter i skolbiblioteket, 
och detta på en avancerad nivå.

Ingen av informanterna i denna undersökning uppfyller kriterierna för att upp-
nå dessa två högsta nivåer av integrerat samarbete. Lärare 2 och lärare 6 har det tä-
taste samarbetet  med sina respektive bibliotekarier, men ingen av dem planerar 
undervisning på lång sikt tillsammans med denne. Lärare 2 ger bibliotekarien kon-
kreta uppgifter att lösa och undervisningen i biblioteket sker helt på lärarens initia-
tiv. Lärare 6 låter bibliotekarien självständigt planera vissa undervisningsavsnitt, 
som projektet ”alla fyror läser” men bibliotekarien är inte med i den långsiktiga 
planeringen av undervisningen.

Sammanfattning
Här följer en sammanfattning av lärarnas resultat utifrån Loertschers taxonomi för 
lärare. Samtliga lärare ”hoppar över” nivå 1, något som var väntat då denna nivå 
beskriver en lärare som inte använder biblioteket alls i sin undervisning. De lärare 
som använder ett bibliotek utanför skolans lokaler befinner sig på nivå 2–4 i taxo-
nomin, och lärare 1 uppfyller endast delvis kriterierna för den fjärde nivån. Biblio-
teket används i stor utsträckning som serviceinstitution och inte lika ofta som pe-
dagogisk  resurs.  För  att  koppla  till  Loertschers  skolbiblioteksmodell  (se  fi-
gur 1 s. 20) kan det konstateras att den första och den andra byggstenen (informa-
tionsinfrastruktur samt direktservice) verkar vara på plats, men däremot inte den 
tredje fullt ut. De pedagogiska moment som förekommer rör främst det läsfräm-
jande arbetet och består i stor utsträckning av punktinsatser som inte integreras i 
undervisningen i övrigt.

Lärarna med egna bemannade skolbibliotek når samtliga högre upp i taxono-
min än de lärare som inte har det. Lärare 3 befinner sig på nivå 2–5 medan både 
lärare 2 och lärare 6 börjar på nivå 3 och når upp till nivå 6, vilken lärare 2 dock 
inte uppnår helt och hållet. Ingen av lärarna uppfyller kriterierna för de högsta ni-
våerna, nivå 7 och 8.

48



De lärare som har ett eget bibliotek i skolan arbetar också mycket läsfrämjan-
de tillsammans med bibliotekarierna, men gör det mer frekvent och i mer kontinu-
erliga samarbeten som integreras som en del av undervisningen. Dock förekom-
mer även samma typ av punktinsatser i dessa lärares utsagor som hos de som an-
vänder ett bibliotek utanför skolan.

Avståndet och arbetssättet

I detta avsnitt undersöks skillnaderna i informanternas arbetssätt med biblioteket, 
och då särskilt med avseende på hur avståndet till biblioteket påverkar detta ar-
betssätt. Arbetar lärare med ett bibliotek i skolans egna lokaler på ett annat sätt än 
lärare som använder ett folkbibliotek en bit bort?

Samtliga lärare besöker biblioteket ofta på egen hand, i stort sett varje vecka. 
De lånar kompletterande material, högläsningsböcker och får hjälp av bibliotek-
arierna att hitta nya titlar. Den stora skillnaden syns i hur ofta deras elever kom-
mer till biblioteket. En av lärarna med eget bibliotek i skolan har en fast tid varje 
vecka med sin klass, och de andra två skickar dit elever på egen hand vid behov, 
vilket blir relativt ofta. De lärare som har ett bibliotek utanför skolan uppger att de 
besöker biblioteket med klassen med en månads intervaller eller mer sällan.

Lärare 1 anser att det blir för styrt när hen måste boka tid för klassbesök i för-
väg. Bibliotekets öppettider är  heller  inte anpassade efter skolans lektionstider. 
Biblioteket öppnar klockan tio de flesta dagar och läraren hade hellre velat besöka 
biblioteket på morgonen. Under besöken upplever läraren att eleverna får ”träng-
as” med bibliotekets andra besökare och att hen ofta känner att klassen är lite i vä-
gen för dessa. Hen hade gärna sett att skolan fick egna tider utanför bibliotekets 
ordinarie öppettider. Då skulle biblioteket kännas mer som ett eget skolbibliotek. 
Läraren saknar också möjligheten att spontant skicka mindre grupper eller enstaka 
elever under lektionstid eftersom hen då måste följa med själv. Resultatet blir att 
antingen måste hela klassen besöka biblioteket eller så får ingen göra det. Dessa 
omständigheter gör att läraren inte besöker biblioteket så ofta som hen skulle vilja.

Lärare 4 ser inga problem med att besöken måste bokas i förväg. Hen tycker 
att det är bra för eleverna att de på detta sätt måste lära sig att ha framförhållning 
och planera sina biblioteksbesök och sina boklån. Lärare 4 tycker inte att avstån-
det i sig skapar ett hinder för besök på biblioteket, men uppger samtidigt att tids-
brist är en stor bidragande orsak till att inte biblioteket används mer. Ett eget be-
mannat bibliotek i skolan skulle kunna användas på ett annat sätt, tror hen. ”Jag 
tror att det kan växa fram mycket annat man kan använda biblioteket till också”. 
Lärare 4 säger också att ”jag tycker på något sätt också att biblioteket ska ju vara 
skolans hjärta, vilket har fått utarmas lite grand.”105

1 0 5 Intervju med lärare 4.
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Lärare 5 uppskattar att det bibliotek skolan använder har separata boknings-
bara tider för klassbesök utanför de ordinarie öppettiderna. Hen upplever inte av-
ståndet till biblioteket som ett problem. Då skolan har ett eget obemannat ”skol-
bibliotek” dit eleverna kan vända sig mellan biblioteksbesöken upplever inte lära-
ren att det finns något större behov av att göra spontanbesök.

Samtliga lärare genomför ett läsfrämjande arbete i biblioteket och tillsammans 
med bibliotekarierna. De lyfter alla fram hur viktigt de upplever det vara dels att 
bibliotekarierna är väl bevandrade i barnlitteraturen, dels den tid de har möjlighet 
att lägga på att varje enskild elev hittar en bok som passar både deras intresse och 
läsförmåga. Särskilt viktigt uppges detta vara för elever som inte har något läsin-
tresse. Lärare 4 upplever att hen inte får denna hjälp från bibliotekarierna i den ut-
sträckning hen hade önskat. Fyra av lärarna uppger att  bibliotekarierna håller i 
bokprat med eleverna, i klassrummet eller i biblioteket. Lärare 1 och lärare 4 näm-
ner inte bokprat som något som sker i deras klasser, men lärare 4 uppger att låg-
stadieklasserna blir bjudna på bokprat på biblioteket under bokens vecka, då mel-
lanstadiet får författarbesök.106 Arrangerandet av speciella läsprojekt tillsammans 
med bibliotekarierna förekommer såväl hos lärare med bibliotek i skolan som ut-
anför.

Endast lärare 2 och lärare 6, båda med egna skolbibliotek, uppger att biblio-
tekarien är involverad i undervisning som syftar till att lära eleverna att söka infor-
mation i flera källor. Lärare 3 är positivt inställd till sådana samarbeten, men häv-
dar att det ännu inte hunnits med. Både lärare 4 och lärare 5 är noga med att ele-
verna ska använda flera källor i sin informationssökning, men undervisning i detta 
sker inte i biblioteket. Istället lånar läraren in kompletterande material för använd-
ning i klassrummet. 

Det finns ingen avgörande skillnad mellan på vilka sätt de olika lärarna arbe-
tar läsfrämjande med biblioteket. De läsfrämjande insatserna liknar varandra lärar-
na emellan, och de förmedlar ungefär samma syn på bibliotekariernas roll i detta 
arbete. Skillnaderna syns framför allt i hur ofta och hur väl fungerande detta arbete 
är. När det gäller arbete för elevernas informationskompetens skiljer sig informan-
ternas utsagor desto mer och här går det att urskilja en tydlig skillnad mellan de lä-
rare som har tillgång till en bibliotekarie på den egna skolan och de som inte har 
det.

1 0 6  Det är naturligtvis möjligt att även lärare 1 och lärare 4 deltar i bokprat med sina klasser även om det inte 
spontant väljer att berätta om dessa i intervjuerna. Att bokprat inte kommer på tal tyder dock ändå på att om 
de trots allt förekommer så räknar lärarna dem ändå inte som någon central del av samarbetet med biblioteket. 
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Avståndet och samarbetet

I detta avsnitt undersöks skillnaderna i samarbetet mellan lärare och bibliotekarie. 
Skiljer sig detta samarbete mellan de lärare som har egna bibliotek i skolans loka-
ler och de som inte har det?

Skillnaderna i samarbetet visar sig främst i hur delaktiga bibliotekarierna är i 
genomförandet av undervisningen. Som tidigare nämnt väljer alla tre lärare som 
har ett bibliotek utanför skolan att låna kompletterande material till undervisning-
en utan elever, medan lärare 2 och lärare 6 ibland låter eleverna söka information i 
böcker i biblioteket, med varierande grad av hjälp från bibliotekarien.

Lärare 4 är den enda läraren som är missnöjd med samarbetet med biblioteka-
rierna på sitt bibliotek. Hen anser att bibliotekarierna tar för lite initiativ till sam-
arbete. Dels handlar det om att hen vill ha mer assistans från dem med att hjälpa 
eleverna att hitta böcker i biblioteket eftersom de är mer insatta i beståndet än vad 
hen är, dels saknar läraren också en känsla av att bli välkomnad på biblioteket.

Det handlar ju om att hej vad kul att se er, vad roligt att ni är här igen. Bara det gör ju väldigt  
mycket, helt enkelt. Och mera, okej jag samlar er bara i fem minuter, vet ni vad, det har kom-
mit lite nyheter. Eller har ni några frågor sedan ni var här sist? [skratt].107

Istället för detta tänkta scenario upplever lärare 4 att bibliotekarierna finns där och 
svarar på frågor men att de inte anstränger sig för att få läraren och eleverna att 
känna sig välkomna på biblioteket.

Lärare 1 säger sig vara nöjd med samarbetet men upplever vissa brister i kom-
munikationen då bibliotekarierna inte känner till lärarens mål för eleverna och vil-
ken typ av böcker hen vill att de ska låna. Det uppstår också problem när bibliote-
karierna inte känner till vilken nivå elevernas läsförståelse ligger på.

Samtliga lärare med egna skolbibliotek är nöjda med sitt samarbete med bib-
liotekarierna. Även lärare 5, som inte har ett eget bibliotek i skolans lokaler, upp-
lever ett väl fungerande samarbete där hen får personlig hjälp från bibliotekarierna 
som känner läraren och vet vad hen är ute efter.

Avståndet och integreringen

I hur hög grad arbetar de deltagande lärarna integrerat med skolbiblioteket i sin 
undervisning? Går det att urskilja någon skillnad i graden av integrering mellan lä-
rare med ett skolbibliotek i skolans egna lokaler och lärare som samarbetar med 
ett bibliotek utanför skolan?

Om man jämför lärarnas resultat enligt Loertschers taxonomi för lärare går det 
att se ett samband mellan graden av integrering i undervisningen och skolbiblio-

1 0 7 Intervju med lärare 4.
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tekets placering i eller utanför skolans lokaler. De lärare som har ett bibliotek ut-
anför skolan arbetar inte lika integrerat med detta som de lärare som har ett eget 
skolbibliotek. De kommer som bäst upp i nivå 4 i taxonomin, medan lärarna med 
egna skolbibliotek når nivå 5 eller 6. Den lärare som arbetar minst integrerat av lä-
rarna med egna bemannade skolbibliotek är också den lärare vars skolbibliotek har 
varit bemannat kortast tid. Lärare 3 uppger att möjligheterna till ett integrerat sam-
arbete finns, men att det helt enkelt inte har hunnit komma igång. Potentialen för 
lärare 3 att klättra högre upp i taxonomin kan därför bedömas som hög.

De två  första  byggstenarna  i  Loertschers  modell,  informationsinfrastruktur 
samt  direktservice,  tycks vara på plats  i  samtliga bibliotek.  Det är i  den tredje 
byggstenen som de stora skillnaderna finns mellan de olika biblioteken. I de fall 
då denna byggsten inte är komplett innebär det att bibliotekariens professionella 
roll förminskas och ges mindre betydelse. De två första byggstenarna täcks till stor 
del av den nedre triangeln. Denna triangel representerar som tidigare nämnts en 
semiprofessionell  bibliotekarieroll,  vilken i praktiken kan innehas av en biblio-
teksassistent likaväl som en bibliotekarie. När bibliotekariens pedagogiska funk-
tion förminskas genom att inte utnyttjas innebär det i praktiken att bibliotekariens 
professionella roll sätts ifråga. Lärarna, och eleverna, går miste om kompetens hos 
bibliotekarien i de här fallen, främst när det gäller undervisning som syftar till in-
formationskompetens hos eleverna. Se figur 2–7 på nästa sida för en illustration 
av ovanstående resonemang. Observera dock att figurerna ska betraktas som just 
grafiska modeller, och att de inte baseras på några exakta data.
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Figur 2 lärare 1 Figur 3 lärare 4 Figur 4 lärare 5

Figur 5 lärare 2 Figur 6 lärare 3 Figur 7 lärare 6 

Figurerna kombinerar modellen som används i figur 1 (se s. 20) med Loertschers taxonomi för lä-
rare som använts i analysen. Siffrorna till vänster indikerar de olika nivåerna i taxonomin. Det  
mörkgrå fältet indikerar lärarens placering i taxonomin, och ger samtidigt en bild av vilka bygg-
stenar i Loertschers skolbiblioteksmodell som täcks in.

En avgörande orsak till att lärarna utan egna bibliotek inte når högre i taxonomin 
är  att  deras  elever  besöker  biblioteket  relativt  sällan.  Detta  gör  att  biblioteks-
besöken i sig blir en separat aktivitet som står utanför den ordinarie undervisning-
en istället för att vara en del av den. Spontanbesök från elevernas sida är i prakti-
ken omöjliga, något som främst lärare 1 upplever som ett problem. På grund av 
elevernas ålder kan hen inte skicka iväg dem på egen hand till biblioteket, trots det 
relativt korta avståndet. Lärare 1 besöker heller inte biblioteket med sin klass ofta-
re än de lärare som har ett något längre avstånd, och når inte högre upp i taxono-
min. Detta tyder på att det inte endast är avståndet i sig som är avgörande för bib-
liotekets  förutsättningar  att  bli  en  del  av  undervisningen.  Det  faktum  att  de 
bibliotek som ligger utanför skolorna är folkbibliotek,  vars roll  gentemot skol-
eleverna är något kluven, kan också det innebära ett hinder för lärarnas möjlig-
heter att integrera biblioteket i sin undervisning. Dock måste det påpekas att samt-
liga lärare i denna undersökning har tillgång till  ett  bibliotek med gångavstånd 
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från skolan de arbetar på. Förutsättningarna för lärare med ett bibliotek som ligger 
längre bort än två kilometer från skolan har inte kunnat undersökas.
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Slutdiskussion

Efter att ha presenterat resultaten i denna undersökning ska slutligen dessa disku-
teras på ett mer övergripande plan. Påverkar det fysiska avståndet till skolbiblio-
teket lärarnas arbetssätt, samarbete och integrering med detsamma? Eller kan det 
vara andra orsaker som gör att vissa lärare inte når lika högt upp i taxonomin som 
andra gör?

Skolbibliotekets läsfrämjande verksamhet är den som betonas mest av lärarna. 
Det är den som uppges ha störst betydelse för elevernas lärande. Skolbiblioteket 
målas av flera lärare upp som direkt avgörande för deras elevers läslust och goda 
läsvanor. Ett av skolbibliotekets mål i Unescos skolbiblioteksmanifest är också att 
främja elevers läsning och läslust.108 Här handlar det inte bara om ett rikt och upp-
daterat bestånd av böcker, något som visserligen också poängteras av flera lärare, 
utan framför allt om bibliotekariernas förmåga att hitta ”rätt bok till varje elev.” 
Flera lärare återkommer till detta. Den personliga servicen ses som central, särskilt 
när det kommer till så kallade lässvaga elever, som ofta behöver extra hjälp och 
stöd för att hitta en bok som väcker deras intresse. Det läsfrämjande arbetet ses här 
som ett sätt att överbrygga en klyfta mellan de elever som inte läser självmant och 
de som gör det. Bibliotekariernas höga kompetens när det kommer till bestånd och 
nyutkomna titlar återkommer i lärarnas utsagor, och här förekommer ingen skill-
nad mellan de som har ett skolbibliotek i de egna lokalerna och de som inte har 
det. Att bibliotekarien lägger ner tid på varje enskild elev upplevs också som vik-
tigt, något som samtliga lärare utom lärare 4 anser sker i deras bibliotek. Den per-
sonliga servicen underlättas förstås om bibliotekarien känner eleverna i fråga och 
vet dels vad de är intresserade av att läsa, men dels också känner till något om ni-
vån på deras läsförståelse. De elever som endast besöker biblioteket en gång i må-
naden eller ännu mer sällan kan omöjligt få samma personliga kontakt med biblio-
tekarien som de som besöker biblioteket oftare, med andra ord de som har ett eget 
bibliotek i skolan. Detta är alltså något som direkt påverkas av avståndet till bib-
lioteket. Ett bibliotek utanför skolan besöks inte lika ofta, och bibliotekarierna får 
inte samma chans att utveckla denna personliga kontakt med eleverna vilket gör 
det svårare att uppnå målet att hitta en bok som passar för en viss elev.

Både skolbibliotek och folkbibliotek ser läsfrämjande arbete som en av sina 
viktiga uppgifter, och därför borde i teorin inte det faktum att ett folkbibliotek an-

1 0 8 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2000), s. 14–15.
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vänds som skolbibliotek vara något problem i sig. Limberg pekar, som tidigare 
nämnt, dock på att de olika bibliotekstypernas arbetssätt är och förblir olika, trots 
att de har ett gemensamt mål.109 Skolans läsfrämjande strävan är starkt målinriktad. 
Eleverna ska träna på att läsa för att öva upp sin läsförståelse och läsförmåga för 
att i förlängningen också kunna ta till sig information och lära sig saker och ting. 
Läraren har tydliga mål knutet till varje elev och en långsiktig plan för dennes lä-
rande, vilka sätts upp med utgångspunkt i läroplaner och andra måldokument. För 
att  en skolbibliotekaries  kompetens  till  fullo  ska kunna utnyttjas i  detta  arbete 
krävs att denne har en tät kontakt med läraren och en insyn i dennes långsiktiga 
plan för klassen men också för enskilda elever. De bibliotekarier som befinner sig 
i bibliotek utanför de i den här uppsatsen undersöka skolorna får inte samma kon-
takt och insyn, men deras roll som folkbibliotekarier påverkar också deras möjlig-
het att integreras i lärarens undervisning. Limberg diskuterade i tidigare nämnda 
artikel  motsättningarna mellan  skolans styrning och folkbibliotekets  frihetssträ-
van.110 Folkbibliotekets läsfrämjande arbete är mer av en allmän strävan, och inte 
något som sker på individnivå. I skolans värld vill man gärna se konkreta målupp-
fyllelser och resultat, vilket gör att folkbiblioteket egentligen inte lämpar sig sär-
skilt väl för det läsfrämjande arbete som skolan vill driva. Exemplet om fiske-
böckerna som lärare 1 berättar om illustrerar tydligt en situation där skolans mål 
går i direkt konflikt med bibliotekets mål, trots att de båda i grunden handlar om 
samma sak, nämligen att främja läsning. Lärare 1 vill att klassens elever ska läsa 
böcker av en viss svårighetsgrad anpassad för nivån på deras läsförmåga, medan 
bibliotekarien, får man förmoda, inte är lika nogräknad med vad de läser utan är 
mer inriktade på att de läser över huvud taget.

Det ska dock poängteras att en av lärarna som använder ett folkbibliotek, lära-
re 5, ändå är mycket nöjd med samarbetet med skolbiblioteket i detta arbete, något 
som hen uppfattar bidrar till att göra eleverna till ”väldigt glada läsare”.111 Att lära-
ren är nöjd med situationen som den ser ut idag är ju dock inte något som motsä-
ger att arbetet skulle fungera ännu bättre om det läsfrämjande arbetet skedde i ett  
bibliotek som endast riktade sig till skolan.

Skolbibliotekets andra pedagogiska huvuduppgift vid sidan av den läsfrämjan-
de verksamheten, nämligen arbete för att ge eleverna informationskompetens, har 
ägnats stor uppmärksamhet i forskningen om skolbibliotek.112 Lärarna i denna stu-
die kopplar däremot inte samman skolbiblioteket med detta arbete i någon större 
utsträckning. Detta trots att de flesta säger sig vilja arbeta enligt ett undersökande 
arbetssätt och lära eleverna att söka och använda information ur ett flertal källor. 
Lärarna verkar helt enkelt inte medvetna om bibliotekets potential och biblioteka-

1 0 9 Limberg, L. (1992), ”Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek?”.
1 1 0 Limberg, L. (1992), ”Vad är det för skillnad mellan barnbibliotek och skolbibliotek?”.
1 1 1 Intervju med lärare 5.
1 1 2 Se bl.a.  Limberg, L.,  Hultgren, F.  & Jarneving, B.  (2002),  Informationssökning  och lärande;  Henning 
Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket.
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riernas kompetens inom detta område. Detta gäller särskilt de lärare vars skolbibli-
otek ligger utanför skolan.

Två företeelser är extra intressanta i detta sammanhang. Den ena är den tydli-
ga koppling lärarna gör mellan biblioteket och tryckta böcker. Ingen av lärarna tar 
upp någon undervisning som rör användandet av digitala informationskällor i bib-
lioteket (om vi undantar sökning i den digitala bibliotekskatalogen över just tryck-
ta böcker). Detta betyder dock inte att lärarna aldrig använder datorer eller Internet 
som verktyg i sin undervisning. Både lärare 3 och lärare 5 uppger att deras elever 
ofta söker information på Internet. Biblioteket ses dock inte alls som en del i detta. 
Lärare 3 upplever tvärtom att skolans införskaffande av bärbara datorer som kan 
användas i klassrummet snarare gjort att bibliotekets betydelse i detta avseende 
har minskat. Lärare 5 i sin tur ser biblioteket och dess utbud av faktaböcker som 
ett sätt att stävja elevernas förkärlek för att ”leta allting på nätet hela tiden” som 
hen uttrycker det.113

Ett av Loertschers programområden i den övre delen av hans skolbiblioteks-
modell är utökat lärande genom teknologi. Detta område är inte integrerat i någon 
av dessa lärares arbete med skolbiblioteket. I skolan som lärare 2 arbetar på ingår 
biblioteket i något som kallas ”mediatek” och ligger vägg i vägg med skolans da-
torsal. Detta tyder på en ambition att föra biblioteket som informationscentral när-
mare tekniken också verksamhetsmässigt. Denna ambition har dock fallit på grund 
av bristande förutsättningar i form av för få datorer i relation till antalet elever, i 
alla fall ur denna lärares perspektiv. Lärare 2 ser dock bibliotekets potential som 
informationssökningscentral när hen fantiserar om att sätta upp iPads med Natio-
nalencyklopedins app uppsatta på väggen i biblioteket.

Den andra företeelsen handlar om bibliotekariens roller som materialförsörj-
are kontra pedagog. Ofta reduceras dennes roll till att endast inbegripa den förra, 
särskilt i de fall då läraren besöker biblioteket för att låna faktaböcker utan sina 
elever. Bibliotekarien hjälper då läraren att hitta en uppsättning böcker, som sedan 
presenteras för eleverna i klassrummet. Eleverna får en ”palett” att välja från, där 
läraren och bibliotekarien så att säga redan har gjort grovjobbet genom att göra ett 
första urval. Detta görs av alla lärare i någon utsträckning, men de lärare vars skol-
bibliotek ligger utanför skolan utmärker sig genom att i stort sett aldrig involvera 
biblioteket  eller  bibliotekarierna i  elevernas egna informationssökning.  Här har 
avståndet antagligen en avgörande roll. I de fall då ett biblioteksbesök kräver att 
man tar sig utanför skolans väggar förefaller det som att lärarna upplever det enk-
lare att bege sig till biblioteket på egen hand, utan elever, för att hitta material till  
undervisningen. De tillfällen då hela klassen besöker biblioteket ägnas uteslutande 
åt  läsfrämjande  aktiviteter  såsom  bokprat  och  jakt  på  nya  tystläsningsböcker. 
Skulle eleverna göras delaktiga i faktabokssökningen i biblioteket skulle besöken 
behöva göras betydligt mer frekventa än en gång per månad. Då bibliotekarien inte 

1 1 3 Intervju med lärare 5.
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blir delaktig i elevernas informationssökning går en dimension i skolbibliotekets 
verksamhet förlorad, samtidigt som lärare och elever går miste om bibliotekariens 
kompetens på detta område.

Här kan en koppling göras till  Loertschers skolbiblioteksmodell.  Bibliotek-
ariens pedagogiska roll  är som starkast högst upp i modellen, och som svagast 
längst ner, där istället den semiprofessionella rollen som tillhandahållare av mate-
rial dominerar. De lärare som främst rör sig på de lägre nivåerna i taxonomin ut-
nyttjar inte bibliotekariens pedagogiska funktioner,  utan ser denna mer i  rollen 
som just materialförvaltare och förmedlare av en service (byggstenar nummer ett 
och två i modellen). Detta resultat går i linje med tidigare forskning på området.114

De lärare som har ett bibliotek i skolans egna lokaler når högre upp i taxono-
min, och tar alltså i större utsträckning del av bibliotekariens pedagogiska kompe-
tens. Dock gäller detta i högre grad det läsfrämjande arbetet än undervisning i in-
formationskompetens, till exempel vid de bokprat som bibliotekarien leder. Vad 
gäller informationssökning är det endast lärare 2 och lärare 6 som i någon mån tar 
hjälp av bibliotekarien som en pedagogisk resurs i direkt interaktion med eleverna.

Något som bör poängteras i sammanhanget är dock elevernas ålder och års-
kurser i  denna undersökning. Elever i fjärde och femte klass får troligtvis  mer 
”serverat” än elever högre upp i årskurserna kan förväntas behöva. En första såll-
ning av tillgängliga källor kan ibland ändå vara på sin plats för att inte göra upp-
giften eleverna övermäktig, inte minst kanske vad gäller digitala källor. Det sist-
nämnda är det trots det ingen av lärarna som tar hjälp av en bibliotekarie för att ut-
föra, även om lärare 3 visar en medvetenhet kring möjligheterna att göra detta.

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur avståndet mellan skola 
och biblioteket påverkar lärares användning av det senare. Något som dock inte 
har gått att komma ifrån har varit skillnaderna mellan å ena sidan skolbibliotek 
som endast arbetar tillsammans med skolan och å andra sidan skolbibliotek som i 
första hand är folkbibliotek. Samtliga bibliotek som ligger utanför de egna skolor-
na i denna undersökning är folkbibliotek som av skolan används som skolbiblio-
tek och samtliga bibliotek i skolans lokaler är endast öppna för skolan. Det är där-
för inte alltid helt entydigt om de skillnader som går att urskilja mellan de två ur-
valsgrupperna beror på fysiskt avstånd mellan skola och bibliotek, eller på de oli-
ka roller som följer med de olika bibliotekstyperna och som jag redan har varit 
inne på. Troligtvis handlar det, som så ofta, om en kombination av flera faktorer. 
Den lärare som har närmast till biblioteket, lärare 1, besöker inte detta oftare till-
sammans med klassen än lärare 4, som har det längsta avståndet mellan skola och 
bibliotek. Hen kommer inte heller högre upp i taxonomin, snarare tvärtom. Detta 
tyder på att det inte bara är avståndet i sig som påverkar lärarnas arbete i och sam-
arbete med biblioteket.115 Också det faktum att de lärare som har ett eget bibliotek 

1 1 4 Se Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket, s. 49.
1 1 5 Som jag redan har påpekat skiljer sig dock inte avståndet mycket. Lärare 4 har inte mer än två kilometer 
mellan skola och bibliotek. Det hade varit intressant att jämföra med någon lärare som hade ännu längre av -
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antingen har ett samarbete med det lokala folkbiblioteket, eller annars diskuterar 
ett  sådant  samarbete  visar  att  det  finns  ett  behov av  att  använda båda  biblio-
tekstyperna. De lärare som har möjligheten att jämföra mellan två bibliotek reflek-
terar över folkbibliotekets skilda roll gentemot det egna skolbiblioteket. Folkbibli-
oteket besöks främst i ett slags fostrande syfte, för att få upp elevernas ögon för 
biblioteket och inspirera dem att fortsätta besöka det även utanför skoltid. Även 
lärare 4 reflekterar över denna roll och lyfter fram vikten av att ”träna in dem i att  
besöka bibliotek och att få det betydelsefullt.”116 Skillnaden är att här tar folkbibli-
oteksrollen över, och eleverna har i praktiken inte tillgång till ett skolbibliotek ut-
anför skolan, utan ”bara” till ett folkbibliotek utanför skolan.

Det  är  dock tydligt  att  de  rektorer  som har  att  besluta  om skolbiblioteks-
tillgången i de skolor som lärarna i denna studie arbetar på inte har denna skillnad 
mellan skolbibliotek och folkbibliotek klart för sig. Två av lärarna uppger att de-
ras intryck är att skolledningen är väldigt nöjd med det folkbibliotek som används, 
och därför inte gärna satsar på något eget skolbibliotek. Detta ligger i linje med re-
sultaten av Torgnysdotter Sundblads masteruppsats.117

För att tydligare se hur skolbiblioteksrollen kontra folkbiblioteksrollen påver-
kar lärarnas användning av biblioteket hade man kunnat titta närmare på folkbib-
liotek eller så kallade integrerade folk- och skolbibliotek som ligger i en skolas lo-
kaler.  Många folkbiblioteksfilialer  ligger  i  samma byggnad som en kommunal 
skola. Någon sådan undersökning har dock inte kunnat göras inom ramarna för 
denna uppsats.

Slutligen, går det att se någon skillnad i graden av integrering i undervisning-
en mellan de lärare i denna studie som använder ett bibliotek i skolan och de som 
använder ett utanför? Med utgångspunkt i Loertschers skolbiblioteksmodell och 
taxonomi för lärare blir svaret ja. De lärare som har ett eget bemannat skolbiblio-
tek arbetar mer integrerat med detta än de som använder ett bibliotek som befinner 
sig på ett avstånd från skolans lokaler. Lärare 2 och lärare 6 når högst upp i taxo-
nomin. Att lärare 3, som också har tillgång till ett bemannat skolbibliotek inom 
skolans väggar inte når riktigt lika högt upp som dessa två kan förklaras med att 
skolbiblioteket relativt nyligen har rustats upp och fått en bibliotekarie. Att inte-
grera skolbiblioteket i lärarnas dagliga verksamhet är inte något som kan förväntas 
ske i en handvändning, tvärtom är det något som kräver långsiktig planering och 
kontakt  mellan  lärare och bibliotekarie.  Lärare 3 uppvisar  en medvetenhet  om 
skolbibliotekets potential, vilket antyder att hen kan komma att klättra högre upp i 
taxonomin med tiden.

Samtliga lärare når nivå 4 i taxonomin, ”skolbiblioteket som berikare”. Denna 
roll är tätt sammankopplad med den läsfrämjande verksamheten som sker i och 
med biblioteket. Denna verksamhet sker ofta i särskilda läsprojekt som ligger ut-

stånd till biblioteket.
1 1 6 Intervju med lärare 4.
1 1 7 Torgnysdotter Sundblad, A. (2008), ”Det är ju samma barn och ungdomar vi arbetar med”.
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anför den ordinarie verksamheten och inte integreras särskilt mycket i undervis-
ningen. Nivå 5, ”skolbiblioteket som en integrerad del av ett visst kursavsnitt” är 
den nivå som tydligast skiljer de lärare med egna bibliotek i skolan från de med 
bibliotek utanför skolan. Delvis handlar det även här om den läsfrämjande verk-
samheten, som sker mer integrerat när eleverna har möjlighet att besöka biblio-
teket oftare och som en del av en vanlig skolrutin istället för en rutinbrytande ”ut-
flykt”, men också om inslag i undervisning i andra ämnen då eleverna får söka in-
formation på egen hand i biblioteket. Detta gäller främst lärare 2 och lärare 6, som 
båda uppger att de ibland arbetar på detta sätt. Dessa är också de lärare som når 
högst i taxonomin, framför allt på grund av sitt täta samarbete med sina respektive 
bibliotekarier.

Kopplat till Loertschers skolbiblioteksmodell kan konstateras att de två första 
byggstenarna, informationsinfrastruktur och  direktservice,  båda  tycks  vara  på 
plats i samtliga bibliotek i undersökningen, och att de största skillnaderna går att 
urskilja i tre av de fyra programområdena som utgör den tredje byggstenen, nämli-
gen samarbete, läsning och informationskompetens. Det fjärde programområdet, 
utökat lärande genom teknologi, tycks inte vara närvarande i någon av biblioteks-
verksamheterna.

Den svenska skolan och de svenska skolelevernas kunskaper ligger i blick-
fånget hos såväl politiker som en bred allmänhet idag. Nya förutsättningar skapar 
nya utmaningar för både lärare och beslutsfattare och frågor som rör vilka kunska-
per eleverna kommer att behöva i framtiden och hur de bäst kan lära sig dessa är 
ämnen som skapar mycket debatt. En konkret åtgärd som genomförts på senare år 
är den nya skollag som trädde i kraft 2011. I lagen står att alla skolelever ska ha 
tillgång till skolbibliotek.118 Lagen är dock mycket otydligt formulerad, vilket för-
anleder stort utrymme för tolkning. Vad innebär tillgång? Vad är ett skolbibliotek? 
Den forskning som bedrivits om skolbibliotek, däribland den här uppsatsen, pekar 
dock på att det inte är egalt hur skolorna väljer att tolka lagen och i vilken form de 
ger sina elever tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteken har potential att få stor 
betydelse för skolelevernas lärande, inte minst genom undervisning som ger infor-
mationskompetens. Utan rätt förutsättningar, och främst då förutsättningar för ett 
gott samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier, berövas dock skolbiblioteken 
denna möjlighet att påverka. Skolorna går då miste om en betydelsefull  resurs. 
Med tanke på aktuella resultat i PISA och liknande studier är frågan om de verkli-
gen har råd med det?119

1 1 8 SFS 2010:800. Skollag 2 kap. 36 §.
1 1 9 PISA 2012 Results. What Students Know and Can Do (2014).
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns något samband mel-
lan det fysiska avståndet till skolbibliotek och den utsträckning i vilken lärare an-
vänder skolbiblioteket integrerat i sin undervisning. De frågeställningar som upp-
satsen strävat efter att besvara har varit följande:

• Påverkar det fysiska avståndet till skolbiblioteket lärarnas arbetssätt med 
detsamma, och i så fall hur?

• Påverkar det fysiska avståndet till  skolbiblioteket lärarnas och bibliotek-
ariernas samarbete, och i så fall hur? 

• Använder lärare som har tillgång till ett skolbibliotek utanför skolan bib-
lioteket och/eller bibliotekarierna mindre integrerat i sin undervisning än 
lärare med tillgång till ett bibliotek i skolans lokaler?

För att kunna mäta graden av integrering har Loertschers skolbibliotekstaxonomi 
för lärare använts. Loertschers skolbiblioteksmodell har utgjort det teoretiska ram-
verk som undersökningen utgått från.

Kvalitativa intervjuer har gjorts med sex mellanstadielärare med sinsemellan 
olika skolbiblioteksförutsättningar på sina arbetsplatser. Tre av lärarna har tillgång 
till ett bemannat skolbibliotek i den egna skolans lokaler, de andra tre använder ett 
folkbibliotek som sitt skolbibliotek (enligt centralt skrivna avtal mellan skolor och 
bibliotek i dessas hemkommuner). I studien ställs de två lärargrupperna mot var-
andra i syfte att urskilja samband mellan avstånd till skolbiblioteket och använd-
ning av detsamma.

Undersökningen har visat att det de deltagande lärare som har ett bibliotek i 
skolans lokaler har en tätare kontakt och mer välfungerande samarbete med biblio-
tekarierna än de som använder ett bibliotek utanför skolan. Studien visar också att 
dessa skolbibliotek arbetar mer integrerat i undervisningen. Det går dock inte en-
tydigt  visa  att  det  fysiska  avståndet  varit  av  avgörande betydelse  för  de  olika 
lärarnas resultat. Troligtvis har även andra faktorer, som det faktum att de skolor 
som är placerade utanför skolans lokaler inte endast är skolbibliotek utan också 
folkbibliotek, spelat in.
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Bilaga 1: intervjuguide

Berätta om din skolas skolbibliotek (ev det folkbibliotek skolan använder).
• Lokaler
• öppettider
• personal
• mediebestånd och utrustning (t.ex. datorer)
• läge/avstånd mellan skola och bibliotek

Hur ofta har du kontakt med biblioteket och/eller dess personal?
• Besök (med klassen eller ensam)
• mejl/telefonkontakt
• spontana möten (t.ex. i fikarum)

Hur använder du biblioteket i din undervisning? Ge exempel.
• boklån
• temaarbeten
• vissa skolämnen
• särskilda aktiviteter med eleverna
• komplement till undervisningen
• naturlig del i allt arbete

Hur ser samarbetet med bibliotekarien/erna ut? Ge exempel.
• idéer och boktips
• gemensam planering (kursavsnitt/temaarbeten eller mer långsiktigt)

Hur ser skolledningen på skolbiblioteket?

Finns det några hinder som gör att du ibland väljer att inte utnyttja biblioteket? Ge 
exempel.
• tid
• avstånd
• bestånd
• samarbete lärare/bibliotekarie
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Vad kännetecknar ett bra skolbibliotek, enligt dig?

Vad kännetecknar ett bra samarbete mellan lärare och bibliotekarie, enligt dig?

Hur bidrar ett bra samarbete med ett bra skolbibliotek till att öka elevernas läran-
de, enligt dig?

Anser du att samarbetet mellan dig och biblioteket/bibliotekarierna fungerar bra 
idag? Skulle något kunna göras bättre? Ge exempel.
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