
HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Sektionen för lärarutbildningen

Svenska, 91-120

”Många gånger är det faktiskt inte lärarna som 
har koll på vad barnen vill läsa”

- En undersökning av skolbibliotekets betydelse i 

svenskämnets litteraturundervisning 

C-uppsats 15 hp

Slutseminarium: 2011-01-11

Författare: Malin Nilsson

Handledare: Cecilia Carlander



Abstrakt

Denna studie har som syfte att undersöka skolbibliotek och dess betydelse för svenskämnets 

litteraturundervisning.  Materialinsamlingen  bygger  på  kvalitativa  intervjuer  med  fem 

skolbibliotekarier.  Intervjupersonernas  utsagor  diskuteras  utifrån  teorier  som  behandlar 

ämnesområdet  ur  olika  infallsvinklar.  Dessa  teorier  omfattar  resonemang  kring: 

skolbibliotekariens  roll  och  uppgifter;  skönlitteratur  och  främjandet  av  läslust  samt 

skolbibliotekariens sociala relationer med lärarna. I resultatdiskussionen framgår bland annat 

att skolbiblioteket kan utnyttjas för att låta eleverna komma i kontakt med annan litteratur än 

läroböcker,  exempelvis  skönlitteratur.  Vidare  kan  svenskläraren  dra  nytta  av 

skolbibliotekariens expertkunskap om litteratur. Ett annat sätt på vilket skolbibliotekarien kan 

bidra till undervisningen, är att delta aktivt i denna, exempelvis genom att hålla i boksamtal. 

Avslutningsvis  pekar  studien  på  att  ett  väl  fungerande  samarbete  mellan  lärare  och 

skolbibliotekarie är centralt för att skolbibliotekets kapacitet ska kunna utnyttjas maximalt. 

För  att  ett  sådant  samarbete  ska  vara  möjlig  krävs  att  både  lärare  och  skolbibliotekarier 

besitter kunskap om varandras yrkesroll och kapacitet. 



Tack!

Denna studie hade aldrig kunnat genomföras om det inte hade varit för de skolbibliotekarier 

som så frikostigt  har  delat  med  sig  av sina upplevelser  och  gett  mig  stor  inblick  i  deras 

verksamhet. En tacksam hälsning sänds därför till studiens informanter. Vidare riktas ett tack 

till min handledare, Cecilia Carlander, vars synpunkter och vägledning har varit ett stort stöd i 

arbetet.

Halmstad, januari 2011

Malin Nilsson
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1 Inledning

Skolbiblioteksverksamheten regleras idag i bibliotekslagen (1996). Denna slår fast att ”[i]nom 

grundskolan  och  gymnasieskolan  skall  det  finnas  lämpligt  fördelade  skolbibliotek  för  att 

stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov 

av  material  för  utbildningen”  (SFS  1996:1596).  I  juni  2011  kommer  emellertid  nämnda 

paragraf att upphöra gälla. Istället kommer en ny paragraf i skollagen (2010) att träda i kraft. 

Denna fastställer  att  ”[e]leverna i  grundskolan,  grundsärskolan,  specialskolan,  sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” (SFS 2010:800). Att 

formuleringen ändras från det något vaga ”lämpligt fördelade skolbibliotek” till att eleverna 

”ska  ha  tillgång  till  skolbibliotek”  kan  ses  som  en  skärpning  vad  gäller  kraven  på 

skolbibliotekens existens. Idag är det emellertid inte självklart att alla elever har möjlighet att 

utnyttja  skolbibliotek.  Enligt  en  rapport  från  Statens  kulturråd  (www.kulturrådet.se, 

2011-01-02) har 14 procent av Sveriges skolor idag inget skolbibliotek.  Vad det innebär att 

faktiskt  ha  ett  skolbibliotek  är  dessutom inte  helt  klart.  Som uppmärksammas  i  en annan 

rapport  från  Statens  kulturråd  (1999  s.  14)  finns  inget  vedertaget  bruk  av  begreppet 

skolbibliotek och talare kan åsyfta olika saker med termen. 

I praktiken är således skolbibliotek inte en självklarhet idag – och även om en skola har ett 

skolbibliotek  är  dess  funktion  inte  helt  given.  Att  som  lärare  veta  vilka  möjligheter 

skolbiblioteket kan medföra är därmed inte självklart.  Syftet med denna studie är att bidra 

något till att fylla denna kunskapslucka. Den huvudsakliga avsikten med studien är med andra 

ord  att  undersöka  hur  lärare  kan  dra  nytta  av  skolbiblioteket  och  dess  personal  i 

undervisningen.

Slutligen några ord om uppsatsens disposition. Först sätts problemområdet i en kontext 

genom en bakgrundsbeskrivning. Därefter klargörs studiens syfte och frågeställningar. Nästa 

del  behandlar  metodologiska  överväganden.  Kapitlet  omfattar  beskrivningar  av: 

vetenskapsteoretiska  utgångspunkter;  kvalitativ  intervju  som  metod;  urval;  validitet  och 

reliabilitet;  etiska  överväganden;  genomförande  och  resultatbearbetning  samt 

metoddiskussion. Nästa avsnitt behandlar studiens teoretiska utgångspunkter, vilka består av 

resonemang  kring:  skolbibliotekariens  roll  och  uppgifter;  skönlitteratur  och  främjandet  av 

läslust  samt  skolbibliotekariens  sociala  relationer  med  lärarna.  Efter  teoridelen  redovisas 

undersökningens resultat, vilket sedan analyseras i uppsatsens resultatdiskussion. I slutsatsen 

sammanfattas slutligen de konklusioner som undersökningen har resulterat i.
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2 Bakgrund

Som nämndes i  inledningen (avsnitt  1), påpekar Statens kulturråd att  det  inte finns någon 

vedertagen förklaring av begreppet skolbibliotek. Den verksamhet som går under begreppet 

kan därmed se ut  på otaliga sätt.  Det kan röra sig om ett  mindre rum som fungerar som 

lagringsutrymme för uppsättningar av fack- och skönlitteratur avsedd för undervisning. I ett 

annat fall kan skolbiblioteket bestå av en stor lokal med ett generöst utbud av litteratur och 

tidskrifter  och med  en  anställd  bibliotekarie  som driver  olika  läsprojekt  tillsammans  med 

lärarna på skolan. Vidare kan det handla om ett integrerat folk- och skolbibliotek. 1 (Statens 

kulturråd 1999 s. 14)2 

Statens kulturråd (1999 s. 16) påpekar att eftersom skolbibliotek kan skilja sig åt när det 

kommer till organisation och utformning beskrivs skolbibliotek ibland utifrån dess funktion 

istället. Denna funktion ses då som den gemensamma faktorn för alla skolbibliotek. Statens 

kulturråd väljer att beskriva skolbibliotekens funktion på följande sätt: ”den eller de platser i 

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

för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag” (s. 16).

Även  Limberg  (2003  s.  12)  påpekar  att  vad  som  avses  med  begreppet  skolbibliotek 

varierar. Nämnda författare redovisar en rad definitioner som tar fasta på olika aspekter av 

skolbiblioteket och dess verksamhet.  I somliga definitioner är bokbeståndet i fokus: det är 

samlingen av böcker som ensam utgör biblioteket. I andra definitioner är det rummet som står 

i centrum: skolbiblioteket är synonymt med dess lokaler. Limberg (1990) har själv gjort en 

definition  av  skolbibliotek.  I  denna  definition  uppmärksammas  inte  endast  en  aspekt  av 

skolbiblioteket och dess funktion, utan flera lyfts fram. Dessa aspekter är den fysiska lokalen; 

mediebeståndet; informationssystemet; personalen samt biblioteksarbetets innehåll och syfte: 

”Skolbibliotek  är  ett  rum  för  böcker  och  andra  medier,  ett  system  för  registrering  och 

möjligheter  att  finna  en  bestämd  bok,  kunnig  personal  som  ansvarar  för  och  driver 

verksamheten  och  till  sist  ett  program,  där  biblioteket  bidrar  till  att  höja  kvaliteten  på 

undervisning och inlärning” (Limberg 1990 s. 69).

Uppfattningen  om  skolbiblioteket,  dess  funktion  och  betydelse  kan  som  sagt  variera 

beroende på vem som tillfrågas. Det går även att urskilja mer strukturella förändringar av 

1 Integrerat folk- och skolbibliotek: termen avser i regel ett folkbibliotek som är förlagt på en skola och som, vid 
sidan om rollen som bibliotek för allmänheten, även fungerar  som skolbibliotek.  Biblioteket har således två 
funktioner, men lokal, bokbestånd och personal är den samma. (Nilsson 1993 s. 39)

2 När en referens avser ett helt stycke anges den bara en gång, i slutet av stycket. Om ett stycke behandlar en och 
samma källa men olika sidor anges hela källan första gången i stycket. Sedan anges endast sidnumret. 
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bibliotekets roll och status över tid. Gómez ger en kort exposé över sådana förändringar. I 

olika utredningar från 1940-talet  kan man ana en stark tilltro till  skolbiblioteket,  som ofta 

omnämns i positiva ordalag. Under samma period ökade skolbibliotekens statsbidrag. Denna 

ökning fortsatte till mitten av 1950-talet, då bidragen stramades åt. 1950-talets andra hälft och 

1960-talet  präglades  av  en  teknokratisk  syn  på  utbildning:  undervisningen  skulle  vara 

effektiv. Som en effekt av denna syn fick centrala läromedelssystem och läromedelspaket3 en 

viktig  roll  i  undervisningen.  Denna  utveckling  kom att  påverka  skolbibliotekets  ställning 

negativt. Under 1970-talet började röster höjas för att skönlitteratur och kultur skulle få en 

viktigare roll  i  skolan.  Samtidigt fanns en önskan om att  minska utgifterna för läromedel. 

Tidigare hade eleverna fått vissa läroböcker i gåva, men utgifterna för dessa böcker tyngde 

kommunerna.  Att ge skolbiblioteket en stärkt roll betraktades som ett sätt att minska dessa 

utgifter.  Skolbibliotekets  status  höjdes  ytterligare  under  1980-talet.  Främst  var  det 

skolbibliotekets  funktion som förmedlare  av skönlitteratur  som betonades  och det  gjordes 

satsningar på skolbibliotekens samlingar av denna typ av litteratur. (Gómez 1996 s. 9 f.)

De senaste årtiondena har präglats av en explosionsartad utveckling av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). Denna utveckling och hur den har påverkat skolbiblioteket och 

dess  ställning  behandlas  bland  annat  av  Limberg  (2003).  Nämnda  författare  menar  att 

framväxten  av  IKT har  medfört  en  mer  framträdande  roll  för  skolbiblioteken.  Den  stora 

mängd information som idag är tillgänglig har inneburit att skolan i lägger stor vikt vid att 

främja elevernas förmåga att själva söka och sålla bland informationskällor. I detta arbete har 

bibliotekarien  fått  en  viktig  funktion  (s.  37).  Utvecklingen  av  IKT  har  även  påverkat 

skolbibliotekens  arbete  kring  läsning.  En  del  bibliotekarier  använder  sig  exempelvis  av 

Internet för att främja barns läslust, bland annat genom att skapa webbplatser med boktips 

eller Internettjänster där eleverna kan ställa frågor till bibliotekarien (s. 40).

Skolbiblioteket  har  hittills  behandlats  som  mer  eller  mindre  isolerat  från  den  övriga 

skolverksamheten.  Som  Statens  kulturråd  (1999  s.  17)  påpekar  ingår  skolbiblioteket 

emellertid  i  skolverksamheten  och  kan  inte  separeras  från  denna.  Att  ge  en  kortfattad 

beskrivning  av  denna  verksamhet  kan  därför  vara  på  sin  plats.  Persson  (2008  s.  345  f.) 

redogör  för  några  strukturella  förändringar  av  det  svenska  skolsystemet.  En  av  dessa 

förändringar  är  den decentralisering av utbildningsväsendet  som tog sin början i  slutet  av 

3 Centrala  läromedelssystem  och  läromedelspaket  behandlas  även  av  Aronsson,  som  beskriver  detta  som 
uppsättningar  av  undervisningsmaterial,  vilka  många  gånger  var  heltäckande  och  självinstruerande.  Dessa 
uppsättningar skulle utgöra grunden i undervisningen. Skolan präglades under denna tidsperiod av lärarbrist och 
ökad  skolplikt,  varför  det  fanns  önskemål  från  statligt  håll  att  effektivisera  undervisningen.  De  centrala 
läromedelssystemen och läromedelspaketen var ett led i denna effektivisering. (Aronsson 2004 s. 24)

3



1970-talet. Förändringen var en effekt av de liberala tongångar som präglade samhället under 

denna  period.  Ambitionen  var  att  skapa  en  skola  med  större  valfrihet  och  fler  alternativ. 

Därtill  fanns  det  enligt  nämnda  författare  ett  önskemål  om  att  öka  effektiviteten  inom 

utbildningsväsendet.  Persson (2008 s.  349) menar  att  decentraliseringen innebar  att  staten 

delegerade  kontrollen  över  skolans  detaljfrågor  till  kommunerna.  Vidare  påpekar  nämnda 

författare att statens kontroll numer är begränsad till att utfärda övergripande styrdokument 

såsom läroplaner och kursplaner, vars mål det är upp till kommunerna att uppfylla.

 Skolbiblioteket och dess verksamhet behandlas inte ingående i skolans styrdokument, men 

omnämns på några ställen. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) fastslår  exempelvis  att  rektorn  har ”ett  särskilt  ansvar för att  […] 

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

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

datorer och andra hjälpmedel” (Skolverket 1994 s. 17). Som konstateras av Gomez (1996) 

kräver  Lpo 94 även i  sin  helhet  att  det  finns  tillgång  på välfungerande  bibliotek:  ”Ordet 

bibliotek förekommer endast ett par gånger i Lpo 94, men den kunskaps- och samhällssyn 

som  genomsyrar  dokumentet  förutsätter  goda  bibliotek.  Det  framtida  samhället, 

kunskapssamhället, kräver andra baskunskaper än skolans traditionella” (s. 14).

Då  syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  hur  skolbiblioteket  kan  utnyttjas  i 

svenskämnets  litteraturundervisning,  kan  det  vara  lämpligt  att  även  ge  en  kortfattad 

beskrivning  av  litteraturens  roll  och  betydelse  i  svenskundervisningen.  Skönlitteratur  och 

undervisning kring denna ges en stor tyngd i grundskolans kursplan för svenska. Litteraturen 

beskrivs,  tillsammans  med  språket,  vara  skolämnets  ”centrala  innehåll  och  en  källa  till 

kunskap  om  världen  runt  omkring  oss”  (Skolverket  2000).  Vidare  beskrivs  läsning  och 

bearbetning av skönlitteratur kunna ha en mängd förtjänster. I kursplanen menas exempelvis 

att eleverna genom skönlitteratur kan möta andra världar än sin egen. På så sätt kan läsningen 

av skönlitteratur främja elevernas förståelse och empatiska förmåga. Vidare kan eleverna i 

arbetet med skönlitteratur finna en kanal för sina tankar och känslor. Skönlitteraturen beskrivs 

även kunna hjälpa eleverna med deras funderingar kring ”de stora livsfrågorna” (Skolverket 

2000).
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3 Syfte

Studiens syfte är att, genom kvalitativa intervjuer med fem skolbibliotekarier i en mellanstor 

stad  i  sydvästra  Sverige,  undersöka  skolbibliotek  och  dess  betydelse  för  svenskämnets 

litteraturundervisning. Studien syftar till  att ge inblick i skolbibliotekens villkor samt vilka 

möjligheter ett skolbibliotek och dess personal kan medföra för svenskundervisningen. 

3.1 Frågeställningar

Studiens syfte konkretiseras genom följande frågeställningar:

• Hur kan svenskläraren utnyttja skolbiblioteket i litteraturundervisningen?

• Hur kan skolbibliotekariens och svensklärarens samarbete utvecklas?

4 Metod

Nedan följer en redogörelse för de metoder som användes vid insamlingen av data. Avsnittet 

innehåller  en  beskrivning  av  vetenskapsteoretiska  utgångspunkter;  kvalitativ  intervju  som 

metod;  urval;  validitet  och  reliabilitet;  etiska  överväganden;  genomförande  och 

resultatbearbetning samt metoddiskussion.

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter

Denna studie bygger  på ett  hermeneutiskt  synsätt.  Detta synsätt  behandlas bland annat  av 

Patel  och  Davidson  (2003).  Författarna  menar  att  hermeneutik  är  ett  vetenskapligt 

förhållningssätt  som idag används inom en mängd forskningsområden (s.  29).  Syftet  med 

förhållningssättet är att bringa förståelse i de grundläggande villkoren för människans tillvaro 

(s. 28 f.). En viktig källa till sådan förståelse är enligt hermeneutikern det mänskliga språket. 

Hermeneutikern anser att  ”mänsklig  verklighet  är av språklig natur,  att  man i  och genom 

språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga” (s. 29). Inom hermeneutiken ses 

forskarens  tidigare  erfarenheter  och  kunskap  inte  som  ett  problem  utan  som  en  resurs. 

Forskarens förförståelse fungerar som ett redskap i tolkningen (s. 30)
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4. 2 Kvalitativ intervju

För  att  få  inblick  i  skolbibliotekariernas  verksamhet  samt  hur  denna  kan  utnyttjas  i 

svenskämnets litteraturundervisning, valdes den kvalitativa intervjun som metod. Denscombe 

(2009) menar att denna metod är lämplig för studier som syftar till att fånga ”komplexa och 

subtila fenomen” (s. 232), såsom människors tankar, känslor och upplevelser. 

Intervjuerna för denna studie  var  av den typ  som Denscombe (2009 s.  235) benämner 

semistrukturerade.  Nämnda  författare  menar  att  under  denna  typ  av  intervju  ges 

intervjupersonen utrymme att uttrycka sig självständigt och intervjuaren är flexibel vad gäller 

ordningen  på  de  ämnen  som  avhandlas.  Under  denna  studie  utgick  intervjuaren  från  en 

intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal rubriker, som behandlades i den följd som föll sig 

naturligt under intervjuerna och intervjupersonerna fick utveckla sina svar fritt.

Vidare ställde intervjuaren följdfrågor eller bad om fler detaljer när det behövdes. Detta, att 

följa  upp  intervjupersonens  utsagor  när  något  behöver  klargöras  eller  behandlas  mer 

djupgående,  är  av  stor  vikt  enligt  Denscombe  (2009  s.  254).  För  att  kunna  ställa  bra 

följdfrågor är det enligt Kvale och Brinkmann (2009 s. 98) nödvändigt att intervjuaren har 

kunskap om det  ämnesområde  som intervjun  behandlar.   Att  författaren  för  denna  studie 

arbetar extra som biblioteksassistent samt utbildar sig till lärare, kan utifrån detta synsätt ses 

som en tillgång. Författaren hade en förkunskap om de fält som studien behandlar.

4.3 Urval

Valet av informanter till undersökningen gjordes utifrån ett snöbollsurval. Denscombe (2009 

s. 38) beskriver denna typ av urval som en process där en respondent tipsar om en eller flera 

personer som även de skulle kunna ingå i undersökningen. På så vis växer urvalet efter hand. 

När denna studies respondenter ombads att tipsa om ytterligare respondenter var ett önskemål 

att  det skulle röra sig om skolbibliotekarier  på skolbibliotek som utnyttjades frekvent.  Att 

snöbollsurval gör det möjligt att fånga upp informanter som uppfyller  vissa kriterier är en 

fördel som nämns av Denscombe (2009 s. 38).

Studiens respondenter uppgick till fem stycken. Dessa fem arbetade inom en och samma 

kommun. Att urvalet var begränsat till  ett geografiskt område på detta sätt var en följd av 

”snöbollseffekten”:  informanterna  kände,  vilket  kan  te  sig  naturligt,  bäst  till  andra 

skolbibliotekarier som arbetade i samma kommun. Samtidigt var det ur undersökningssyfte 

intressant att studera skolbibliotek inom samma kommun, eftersom det möjliggjorde att fånga 

eventuella likheter och skillnader inom detta område.   
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4.4 Validitet och reliabilitet

Denscombe (2009 s. 378) menar att validitet handlar om huruvida den data som har samlats in 

är relevant för studiens problemområde samt om datan har uppmätts noggrant. För att validitet 

skulle uppnås i denna studie formulerades intervjuguidens ämnen med studiens syfte i åtanke. 

Detta  för  att  resultatet  av  intervjuerna  skulle  kunna  användas  för  att  besvara  studiens 

frågeställningar.  Vid  utformningen  av  intervjuguiden  spelade  även  studiens  teoretiska 

utgångspunkter en viktig roll. Att studiens mätinstrument är kopplat till  teoridelen på detta 

sätt för att säkra validiteten är något som betonas av Patel och Davidson (2003 s. 99 f.). 

Denscombe (2009) beskriver reliabilitet vid kvalitativa studier som en fråga om pålitlighet, 

att visa att ”forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan ’se’ och 

bedöma när det gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och rimliga beslut” (s. 381). 

För att en sådan bedömning ska vara möjlig är det viktigt att det i studierapporten redogörs för 

de metoder och tekniker som har använts vid insamling och bearbetning av data (Denscombe 

2009 s. 381). Detta metodavsnitts främsta syfte är att ge just en sådan redogörelse. Ett annat 

sätt  att  säkra  en  studies  pålitlighet  på  är  enligt  Patel  och  Davidson  (2003  s.  101)  att 

dokumentera  verkligheten.  På  så  vis  kan  forskaren  titta  på  materialet  i  efterhand  och 

kontrollera att hans eller hennes uppfattningar kan sägas vara riktiga. Dokumentationen vid 

denna studie skedde i form av ljudupptagningar .

4.5 Etiska överväganden

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att ”[i]ntervjuforskning genomsyras av etiska frågor” 

(s. 32).  En sådan etisk fråga rör samtycke: att intervjupersonerna ger sitt godkännande till att 

ställa  upp i  undersökningen (Kvale  & Brinkmann  2009 s.  79).  Då personer  kontaktades, 

antingen via mail eller via telefon, och tillfrågades om deltagande i denna studie betonades det 

därför  att  deltagande  var  frivilligt.  Vid  själva  intervjutillfället  sedan  informerades 

intervjupersonerna om att samtalet skulle spelas in. Detta är av stor vikt, menar Denscombe 

(2009 s.  255),  för att  skapa en god stämning där intervjupersonen känner sig avslappnad. 

Vidare upplystes deltagarna om att deras medverkan skulle behandlas konfidentiellt, det vill 

säga att privata upplysningar som skulle kunna röja intervjupersonernas identitet inte skulle 

finnas med i undersökningen.  Denscombe (2009 s. 89) betonar att detta är viktigt eftersom 

det handlar om att värna om intervjupersonernas integritet. Samtidigt, påpekar författaren, kan 
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anonymiteten leda till att det blir svårt för intervjupersonerna att själva känna igen sig i den 

färdiga undersökningen. Därmed kan forskaren komma att använda intervjupersonens utsagor 

som han eller hon vill och vinkla materialet utan att behöva stå till svars (Denscombe 2009 s. 

89). Intervjupersonerna i den här undersökningen försågs med pseudonymer och privata data, 

som till exempel bostadsort, uteslöts från den färdiga rapporten. I övrigt har informanternas 

utsagor emellertid återgetts så noggrant som möjligt.  

4.6 Genomförande och resultatbearbetning

Informanterna  kontaktade  via  mail  eller  telefon  och  tillfrågades  om  deltagande  i 

undersökningen.  För  att  deltagarna  skulle  känna  sig  avslappnade  fick  de  välja  plats  för 

intervjun. Alla intervjupersoner valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats. I ett av fallen 

genomfördes intervjun i skolbiblioteket samtidigt som det var öppet. Anledningen till detta 

var att inget annat tillfälle bjöds än detta. De andra intervjuerna genomfördes i avskild miljö.

Intervjuerna inleddes med några frågor om informanternas yrkeshistoria. Syftet med detta 

var dels att nå en bakgrundsförståelse som kunde vara relevant vid analysen av materialet, 

dels att låta informanterna starta ”mjukt” och vänja sig vid intervjusituationen. Intervjuerna 

skedde sedan utifrån en intervjuguide. Avslutningsvis fick intervjupersonerna en möjlighet att 

lägga till sådant som de inte ansåg hade behandlats tillräckligt under intervjun.

När intervjuerna hade genomförts transkriberades de. Dessa transkriberingar lästes sedan 

noggrant för att likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor skulle kunna lokaliseras 

och inordnas under olika teman. För att skapa en djupare förståelse gjordes sedan en analys, 

där resultatdelens teman kopplades ihop med studiens bakgrundsbeskrivning samt teoretiska 

ram. 

4. 7 Metoddiskussion

Mitt val av metod grundar sig främst i att jag ville komma nära skolbibliotekariernas tankar, 

känslor och upplevelser. Som nämndes tidigare (se avsnitt 4. 2), lämpar sig den kvalitativa 

intervjun väl för studier där denna typ av subtila fenomen är i centrum. En risk med intervjun 

som metod är emellertid det som Denscombe (2009) benämner intervjuareeffekten. Nämnda 

författare påpekar att ”[d]ata från intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de 

gör […] Vad människor säger att de gör, vad de säger att de föredrar och vad de säger att de 

tänker, kan inte med automatik förmodas återspegla sanningen” (s. 269). Det som Denscombe 
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i första hand befarar kan påverka intervjupersonernas utsagor är forskarens identitet (s. 269). 

Att intervjupersonerna exempelvis visste att jag är lärarstudent kan naturligtvis ha påverkat 

deras svar på så sätt att de har sagt sådant som de tror att jag ”vill” höra. 

Samtidigt kan forskarens förförståelse, som diskuterats tidigare (se avsnitt 4.1), ses som en 

värdefull tillgång. Den förförståelse för biblioteksvärlden som jag har förvärvat genom mitt 

extraarbete  som biblioteksassistent såg jag just  som en sådan tillgång vid analysen av det 

insamlade  materialet.  Erfarenheten  av  biblioteksarbete  kunde  även  användas  som  en 

”murbräcka”  vid  den första  kontakten  med  intervjupersonerna:  jag var  inte  en fullständig 

främling utan hade viss kunskap om och förståelse för deras verksamhet, vilket sannolikt fick 

dem att lättare öppna sig vid vårt samtal.

Som påpekades ovan (se avsnitt 4.6), genomfördes alla intervjuer i avskild miljö utom en. 

Det enda tillfället att utföra denna intervju på var samtidigt som skolbiblioteket hade öppet. Å 

ena  sidan  påverkade  denna  omständighet  intervjun  negativt  eftersom  bibliotekarien  flera 

gånger  fick  avbryta  intervjun  för  att  hjälpa  barn  med  boklån.  Å andra  sidan  innebar  det 

faktum att biblioteket var öppet att jag fick en inblick i skolbibliotekariens vardag som jag 

annars  inte  hade  fått.  Att  kunna  få  denna  inblick  i  den  faktiska  verksamheten  på  alla 

skolbiblioteken  hade  naturligtvis  varit  önskvärt.  Inte  samtidigt  som  intervjuerna  skulle 

genomföras, men genom kompletterande observationer vid sidan om intervjuerna. Risken att 

undersökningens resultat blir missvisande eftersom människor inte säger vad de gör skulle 

därmed också kunna undvikas. Då observationer är tidskrävande får en sådan kombination av 

metoder emellertid bli ett upplägg för en större studie.  

5 Teoretiska utgångspunkter

Detta avsnitt  ger en beskrivning av den forskning som bildar studiens teoretiska ramverk. 

Beskrivningen är indelad i teman som på olika sätt belyser problemområdet.

5.1 Skolbibliotekariens roll och uppgifter

Loertscher  (1988)  har  utarbetat  en  taxonomi  (Taxonomies  of  the  School  Library  Media  

Program)  (bilaga  2),  utifrån  vilken  skolbibliotekets  verksamhet  kan  byggas  upp  och 

struktureras. Taxonomin har behandlats på svenska av Nilsson (1998). Det är från sistnämnda 

författare som de svenska benämningarna på ”byggstenarna” har lånats.

9



Att  bygga  upp  en  funktionell  och  bestående  skolbiblioteksverksamhet  är,  menar 

Loertscher, som att bygga ett hus: varje byggsten behövs. Själva grundstenarna i Loertschers 

ideala ”skolbiblioteksbyggnation” är tre stycken: lagerlokalen (Solid Warehousing Support), 

service  (Direct  Services  to  Teachers  and  Students)  och  det  undersökande  arbetssättet 

(Resource-Based Teaching). Lagerlokalen ska tillgodose besökarnas behov av material och 

utrustning samt vara en plats där olika arbetsuppgifter kan utföras. Service i sin tur innebär 

support  riktad  till  elever  och  lärare,  till  exempel  genom  ihopsamling  av  material.  Det 

undersökande arbetssättet slutligen åsyftar ett arbetssätt där elevernas nyfikenhet och frågor är 

i fokus. (Loertscher 1988 s. 6)

 Alla  grundstenar  i  taxonomin  är  som  sagt  viktiga  och  behövs.  Den  grundsten  som 

Loertscher (1988 s. 6) håller för mest viktig är emellertid det undersökande arbetssättet. Detta 

arbetssätt ska genomsyra hela skolverksamheten men, som Nilsson (1998) påpekar, ska själva 

biblioteket  utgöra  ”navet  i  skolans  undervisning”  (s.  29).  En  av  skolbibliotekets  främsta 

uppgifter blir att vara ett centrum för information (Nilsson 1998 s. 31). Bibliotekspersonalen 

ska även vara med och utforma undervisningen tillsammans med resten av skolpersonalen. 

Loertscher (1988) belyser detta genom ett exempel där en skola har valt läsfrämjande som ett 

viktigt mål för undervisningen. Både lärare och skolpersonal ska då arbeta utifrån detta mål 

och försöka göra läsning attraktivt (” a fashionable thing to do”) (s. 8).

Basen  i  taxonomin,  bestående  av  de  tre  grundstenarna,  är  indelad  i  två  trianglar  som 

illustrerar hur Loertscher (1988 s. 6) anser att arbetsuppgifterna bör delas upp mellan kanslist4 

och bibliotekarie. Den nedersta, skuggade, triangeln motsvarar kanslistens uppgifter. Dessa 

uppgifter består till största delen av sådant som rör skolbibliotekets funktion som lagerlokal. 

Den översta, ljusa, triangeln visar bibliotekariens uppgifter. Här ligger tyngdpunkten på det 

undersökande arbetssättet. Nilsson (1998 s. 31) refererar till amerikansk forskning som pekar 

på  att  vid  låg  bemanning  får  skolbibliotekarien  ofta  axla  kanslistens  roll.  Bibliotekets 

informationsfunktion  och  det  undersökande  arbetssättet  hamnar  därmed  i  skymundan. 

Byggnadens balans har rubbats.

Skolbibliotekariens uppgifter behandlas även av Limberg, som redogör för en amerikansk 

enkätundersökning där skolbibliotekarier själva får ta ställning till sina olika roller. De roller 

som  behandlas  är  specialist  inom  informationssökning,  bibliotekschef,  pedagog  samt 

samarbetspartner  inom  undervisningen.  Undersökningens  resultat  pekar  på  att  de 

skolbibliotekarier som har deltagit inte anser att de uppfyller dessa roller i den utsträckning 

4 Uppsatsförfattarens egen erfarenhet är att denna typ av tjänst oftast benämns biblioteksassistent idag. Som 
biblioteksassistent krävs ingen bibliotekarieutbildning. 
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som de själva skulle önska. Det som, enligt nämnda undersökning, främst upplevs saknas för 

att de olika rollerna ska uppfyllas är tillräckligt med resurser i form av pengar, personal och 

tid  samt  förståelse  och  stöd  från  lärare  och  skolledare.  Det  som  skolbibliotekarierna  i 

undersökningen  menar  är  viktigast  för  att  ge  skolbiblioteket  en  utökad  funktion  i 

undervisningen är också just  det  sistnämnda:  lärares  och skolledares  stöd.  (Mc Cracken i 

Limberg 2003 s. 49 f)

5.2 Skönlitteratur och främjandet av läslust

Nobel  undersöker  hur  skolbiblioteket  kan  främja  elevers  intresse  för  läsning.  En bärande 

tanke  hos  Nobel  är  att  ”autentiska”  eller  ”vanliga”  böcker  kan  bidra  med  något  till 

skolundervisningen  som arbets-  och läroböcker,  speciellt  framtagna  för  skolan,  inte  kan i 

samma utsträckning. Nämnda författare menar att vanliga böcker kanske inte alltid omfattar 

alla fakta som det anses att elever bör känna till inom ett visst område. Å andra sidan kan 

dessa böcker väcka en nyfikenhet och skapa en förståelse som böcker producerade specifikt 

för undervisning inte alltid förmår att göra. (Nobel 1982 s. 8)

Skolbiblioteket kan enligt Nobel (1982 s. 32 f.) ha en viktig roll när det kommer till att 

förmedla vanliga böcker – och att väcka elevernas entusiasm vad gäller läsning. Just strävan 

att väcka entusiasm löper som en röd tråd genom författarens redogörelse. Nobel beskriver 

olika sätt att ”skapa en lustbetonad och aktiv – men också rofylld – atmosfär kring böcker och 

läsning i skolan” (s. 31). Några viktiga förutsättningar för att en sådan atmosfär ska kunna 

skapas är, enligt författaren, rik tillgång på goda böcker, tillräckligt med tid samt vägledning 

(s. 32). 

Många studier  behandlar  specifika  metoder  som kan användas  av bibliotekarier  för  att 

främja  elevers  läslust.  En  sådan  metod  är  ”bokprat”,  vilken  behandlas  bland  annat  av 

Limberg. Nämnda författare skriver att metoden är ett väletablerat sätt på vilket bibliotekarier 

kan ägna sig åt aktiv litteraturförmedling. Bokprat går till på så vis att en bibliotekarie delar 

med sig av tips på böcker och berättar om dess handling. Syftet är att väcka läslusten hos 

åhörarna.  Metoden används flitigt  i  skolor i  arbetet  med elevers läsutveckling.  Barn- eller 

skolbibliotekarien kan utifrån sin inblick i barn- och ungdomslitteratur plocka ihop ett urval 

med stor bredd och variation. Vidare kan bibliotekarien, i rådslag med läraren, anpassa valet 

av litteratur till elevgruppen. (Limberg 2003 s. 62)

Bokpratets ”boktipsformat” där bibliotekarien kan välja att prata relativt kortfattat om varje 

bok och därmed prata om många böcker istället, medför således att bibliotekarien kan nå ut 
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till  många och erbjuda böcker  som passar vitt  skilda smakriktningar.  Limberg  (2003) vill 

emellertid  problematisera  bilden  något.  Författaren  skriver  att  ”[m]ycket  framstår  som 

självklart ’gott’ då bibliotek erbjuder stora boksamlingar och då bibliotekarier bokpratar för 

elever  i  många  klasser”  (s.  66).  Men,  fortsätter  Limberg,  om  syftet  med  bibliotekens 

ansträngningar är att se till att elever utvecklar en kritisk och självständig lässtil är emellertid 

inte allt ”lika gott” (s. 66). Det krävs även mer djuplodande metoder där bibliotekarierna kan 

hålla en dialog med eleverna – och där eleverna kan föra en dialog sinsemellan – om böckers 

innehåll och idéer (Limberg s. 66 f.).

Dialogens betydelse för elevernas utveckling som goda läsare betonas även av Chambers 

(1998). Nämnda författare beskriver metoden boksamtal och hur denna metod kan användas i 

skolundervisning för att utveckla eleverna som läsare. Samtal har, enligt författaren, en stor 

betydelse  då  människor  ska  utvecklas  till  reflekterande  och  tänkande  läsare.  Samtal  har, 

menar författaren,  över huvud taget en stor betydelse för människor, eftersom tankar många 

gånger får en konkret form först när de uttalas (s. 10). Chambers presenterar inget färdigt 

program som kan tillämpas steg för steg av den som önskar hålla i boksamtal. Däremot ger 

han en mängd konkreta tips. Ett sådant är att den som leder ett boksamtal bör utgå från sådant 

som fångar barnens intresse och engagemang. Vidare är det viktigt – både för den som leder 

och  de  som deltar  i  samtalet  –  att  lyssna  på  vad  de  andra  i  gruppen  säger  (s.  24f).  En 

målsättning med boksamtal är att gruppen tillsammans ska nå förståelse av en bok som de alla 

har läst. Som grupp kan läsarna nå längre i sin tolkning av boken än vad de hade kunnat göra 

på  egen  hand:  ”Varje  gruppmedlem vet  något,  men  ingen  vet  alltihop.  Och  deltagarna  i 

gruppen tar med sin kunskap in i diskussionen, vars mål är att gemensamt upptäcka mer om 

texten än vad som annars varit möjligt” (Chambers 1998 s. 29). 

Litteraturpedagogik behandlas även av Dressman (1997), som med hjälp av observationer 

undersöker  och  kritiskt  granskar  hur  tre  amerikanska  skolbibliotek  arbetar  för  att  främja 

elevernas  läs-  och  skrivförmåga.  På  ett  av  de  undersökta  skolbiblioteken  hävdar 

skolbibliotekarien att barn inte är läsare ”av naturen” (”by nature”) (s. 50). Denna hållning 

speglas  i  skolbibliotekets,  och  den  omgivande  skolans,  litteraturpedagogik.  Skolan  har 

utvecklat  en  mängd  pedagogiska  strategier  för  att  försöka  motivera  eleverna  att  läsa 

(”motivational  reading  programs”)  (s.  50).  En  av  dessa  strategier  går  ut  på  att  eleverna 

belönas för sin läsning genom små gåvor. Lärarna och skolbibliotekarien kontrollerar även 

hur många och vilka böcker eleverna lånar. Syftet med denna kontroll är att skolpersonalen 

ska kunna försäkra sig om att de böcker som eleverna lånar är sådana som utvecklar elevernas 
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läsförmåga. Vidare kontrollerar lärarna och skolbibliotekarien att eleverna har läst böckerna. 

Denna kontroll sker utifrån ett antal frågor om böckernas innehåll (s. 49 ff.). Om eleverna har 

förstått innehållet kontrolleras emellertid inte (s. 58). En effekt av skolans litteraturpedagogik 

är att eleverna uppnår bra resultat på lästest där den rent mekaniska avkodningen är i centrum. 

Däremot klarar de sig ofta sämre när förståelsen av texters innehåll testas (s. 50). 

Beskrivningen ovan kan kontrasteras mot en annan av de skolor som ingår i Dressmans 

studie.  Skolbibliotekariens och lärarnas hållning till elevers läsning och biblioteksanvändning 

ser  här  ut  på  ett  sätt  som  på  många  punkter  skiljer  sig  från  beskrivningen  ovan. 

Bibliotekariens  undervisning är  exempelvis  utformad som en dialog med eleverna.  Denna 

dialog tar visserligen inte alltid de vändningar som bibliotekarien har tänkt sig – något som 

Dressman förklarar med att ord och begrepp inte alltid har samma betydelse för eleverna som 

för bibliotekarien (s. 131). Bibliotekariens och elevernas samtal präglas emellertid av respekt, 

tillit och öppenhet (s. 137). Vidare undervisar bibliotekarien eleverna i hur bibliotekets böcker 

delas in och klassificeras  i  olika grupper.  Denna kunskap om biblioteket  som system ger 

eleverna  förmåga  och  –  och  självförtroende  –  att  själva  söka  efter  böcker  utifrån  egna 

intressen (s. 142).

5.3 Skolbibliotekariens sociala relationer med lärarna

Flera studier behandlar samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie. Nilsson (1998 s. 33) 

menar  exempelvis  att  ett  sådant  samarbete  är  en  nödvändighet  för  skolverksamheten.  En 

skolbibliotekarie bör inte arbeta helt på egen hand. Vidare menar författaren att i ett samarbete 

mellan lärare och bibliotekarie kan dessa, med sina olika kunskaper, bidra med olika resurser 

som alla  är  värdefulla  för undervisningen:  ”läraren [tar]  med sig sitt  kunnande om ämne, 

kursmål och innehåll, elevbehov och förmågor; bibliotekarien bidrar bl a med sin kunskap om 

media,  sökteknik  och  olika  källor”  (s.  37).  Författaren  anser  även  att  det  är  viktigt  att 

bibliotekarien är medveten om och anpassar sig till de specifika behov och villkor som präglar 

skolan i fråga. En sådan medvetenhet bör exempelvis prägla bibliotekariens val av media, så 

att  böcker och annat  material  är  användbart  och passar in i  skolans undervisning.  För att 

bibliotekarien ska kunna ha den kännedom om skolverksamheten och kunna arbeta utifrån 

dess villkor på det sätt som författaren anser önskvärt, krävs att bibliotekarien för en dialog 

med lärare och elever (s. 32 f.).

Samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie betonas även av Gómez (1996 s. 69), som 

menar att stora satsningar på biblioteket inte är tillräckliga i sig. För att dessa satsningar ska 
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ge utdelning krävs även att ett samarbete tar form. Ett sådant samarbete sker emellertid inte 

friktionsfritt alla gånger, påpekar författaren. Det är inte alltid som bibliotekarie och lärare har 

stor inblick i och förståelse för varandras yrkesverksamhet och de villkor som präglar denna 

verksamhet. Bibliotekarien kan exempelvis lida brist på kunskap om pedagogikens grunder 

och de förutsättningar som präglar undervisningen, medan läraren inte alltid har vetskap om 

vad biblioteket kan tillföra undervisningen. Det blir,  menar  författaren,  ”två olika kulturer 

som ska mötas och kommunicera” (s. 69).

Limberg  redogör  för  en  undersökning,  där  skolbibliotekariens  funktion  i  ett  lärarlag 

utforskas. I undersökningen beskrivs lärarna uppleva det som positivt att skolbibliotekarien 

intar  en  dubbel  position.  Å  ena  sidan  kan  bibliotekarien  sägas  vara  någon  som  tillhör 

lärarlaget, eftersom han eller hon är på samma hierarkiska nivå som lärarna i organisationen. 

Att bibliotekarien på så vis är en jämbördig, gör det möjligt för honom eller henne att ställa 

frågor om och komma med synpunkter på verksamheten utan att detta ses som kritik från en 

överordnad.  Å  andra  sidan  kan  bibliotekarien  betraktas  som någon  som står  lite  utanför 

lärarnas värld, på så vis att bibliotekarien har en annan yrkeskompetens än vad lärarna själva 

har.  Därmed kan bibliotekarien  bidra med värdefull  kunskap som kan komma lärarna till 

nytta. (Donham van Deusen i Limberg, 2003 s. 51).

6 Resultat

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av de skolbibliotek som har undersökts. Sedan 

följer en redogörelse för samtalen med intervjupersonerna. Informationen har sorterats efter 

gemensamma nämnare i intervjupersonernas svar så att några av samtalens återkommande 

teman kan åskådliggöras.  Av hänsyn till  intervjupersonernas integritet  har de försetts med 

pseudonymer. När intervjuaren citeras betecknas denna som ”I”. 

     

6.1 De undersökta skolbiblioteken

Skolbibliotek A är beläget på en skola som rymmer omkring 500 elever. Dessa går i årskurs 

6-9.  Biblioteket  är  nyrenoverat  och  ambitionen  är  att  det  inte  ska  fungera  bara  som ett 

traditionellt bibliotek, utan som ett informationscentrum. Bibliotekslokalerna består av flera 

rum. I ett av dessa finns datorer, i ett annat finns bord och stolar där elever kan sitta och 

arbeta. Vidare finns soffor och fåtöljer avsedda för läsning. Medieutbudet består av böcker 
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(både  fack-  och  skönlitteratur),  tidskrifter  och  en  del  ljudböcker.  Skolans  bibliotekarie, 

Andreas, är relativt nyutbildad. Detta är hans första fasta anställning som bibliotekarie. 

Skolbibliotek  B tillhör  en skola  för årskurs 6-9.  Totalt  går  det  omkring  450 elever  på 

skolan. Det finns planer på att stänga skolan och bygga en ny. I väntan på den nya skollokalen 

får biblioteket hålla till i en barack. Denna är ganska trång och hyllorna står tätt. I baracken 

finns även två bord, avsedda för skolarbete.  Boksamlingen består av mer skönlitteratur än 

facklitteratur.  Skolans  bibliotekarie,  Britt,  är  utbildad  mellanstadielärare  men  har  sedan 

omskolat sig till bibliotekarie. 

Skolbibliotek  C  ligger  på  en  skola  som  rymmer  årskurs  1-9  samt  förskoleklasser. 

Elevantalet är drygt 500. Från början bestod bibliotekslokalen av ett relativt stort rum. Skolan 

lider emellertid brist på utrymme och delar av biblioteket har därför skärmats av för att bilda 

ett uppehållsrum istället. De enda sittplatserna som idag finns i biblioteket är ett litet set med 

bord och stolar som egentligen är avsett för mycket små barn. Detta till trots kommer elever 

och  lånar  flitigt  under  intervjuarens  besök.  Böckerna  består  av  en  något  större  del 

skönlitteratur  än  facklitteratur.  Biblioteket  erbjuder  även  några  tidskrifter.  Bibliotekarien, 

Claes, har många års erfarenhet inom yrket. 

Skolbibliotek  D  är  ett  integrerat  folk-  och  skolbibliotek  (se  avsnitt  2).  Det  ligger  i 

anslutning till en skola för förskoleklasser och årskurserna 1-9. Bibliotekslokalen är ljus och 

det finns soffor med mjukdjur och kuddar. Medieutbudet består  av fack- och skönlitterära 

böcker  samt  CD-böcker  och  material  speciellt  avsett  för  personer  med  olika  former  av 

lässvårigheter. På biblioteket finns personal som ansvarar för ”folkbiblioteksdelen” men det 

finns även en specifik skolbibliotekarie, Denise. Hon är relativt nyutbildad.

Skolbibliotek E tillhör en skola med omkring 700 elever. Dessa är fördelade på årskurserna 

4-9.  Bibliotekslokalen  är  stor  och  utöver  många  bokhyllor  rymmer  den  bord  kring  vilka 

eleverna  kan  arbeta.  Medieutbudet  består  till  något  större  del  av  skönlitteratur  än 

facklitteratur. Skolans bibliotekarie, Elisabeth, är tämligen nyutbildad. Detta är hennes andra 

arbetsplats.   

6.2 Att tipsa om och inspirera till läsning

Alla  bibliotekarier  som ingår  i  studien  satsar  mycket  på inköp av  skönlitteratur.  Andreas 

uppskattar  att  bokbeståndet  består  till  ena  hälften  av  fackböcker  och  andra  hälften  av 

skönlitteratur.  De  andra  bibliotekarierna  menar  att  en  övervägande  del  av  böckerna  är 

skönlitterära. Att ge elever tips om och att inspirera till läsning av skönlitteratur är dessutom 
15



en uppgift som alla bibliotekarierna beskriver som central i  sin yrkesroll.  Elisabeth menar 

exempelvis att hon ägnar mycket tid åt att ge boktips och prata om olika böcker med de elever 

som besöker biblioteket. Britt beskriver att hon ofta skyltar, det vill säga ställer fram böcker 

så att framsidorna blir synliga. Detta för att böckerna ska se inbjudande ut och för att det ska 

bli lätt för eleverna att hitta. Ändå vill eleverna ofta ha hennes hjälp när de ska välja böcker. 

Även Denise menar att hon ägnar mycket tid åt att tipsa elever om böcker. Vidare framhåller 

hon att skolbibliotekarien har en expertkunskap om litteratur samt uppdaterar sig angående 

trender och aktuella publiceringar – något som lärarna kanske inte alltid hinner med. Ofta 

kommer lärarna med önskemål på böcker som har några år på nacken, menar Denise.

B: Man skyltar med böckerna men jättemånga gånger så är det ju att dom vill att jag ska leta reda på en bok.

D: Många gånger är det faktiskt inte lärarna som har koll på vad barnen vill läsa, utan när lärarna kommer 

med förslag, eller nånting dom önskar, så är det ofta nåt som är ganska gammalt […] Som inte… Ja det 

kanske står i ”Mag”5 inne på stadsbiblioteket (skratt) eller så. 

För att kunna ge boktips i mer organiserad form och för att kunna nå ut till ett stort antal 

elever samtidigt, har några av bibliotekarierna i studien startat bloggar. Andreas och Elisabeth 

använder sig av bloggandet på detta sätt, för att ge sina tips på läsvärda böcker.

E: [J]ag har en blogg. Men det är ju bara boktips, rent boktips. Inget privat eller om vad som händer på 
biblioteket eller skolan. Utan det är bara ren boktipsblogg då.

 

Ett  annat,  mer  traditionellt  sätt,  som bibliotekarierna  använder  sig  av  för  att  ge  eleverna 

boktips, är genom bokprat (se avsnitt 5.2). Alla bibliotekarier som ingår i studien har någon 

gång använt sig av denna metod – även om de i nuläget använder den i väldigt varierande 

grad. Andreas har endast bokpratat vid ett fåtal tillfällen. Claes beskriver att han numer håller 

i bokprat endast någon enstaka gång vid lärares önskemål, men att han gjorde det oftare förut. 

Britt, Denise och Elisabeth menar att de i dagsläget bokpratar regelbundet. Denise beskriver 

att hon vid dessa tillfällen försöker se till att prata om många olika böcker för att alla elever 

ska finna något av intresse. Elisabeth upplever att många elever, speciellt på högstadiet, inte 

är speciellt motiverade när det kommer till läsning, och att hon därför verkligen måste prata 

sig varm om böckerna och marknadsföra dem vid sina bokprat.

5 ”Mag”: Magasinet. Här förvarar biblioteket böcker som bibliotekspersonalen har beslutat att inte slänga men 
som de samtidigt inte vill ska ta plats ute i de offentliga utrymmena där de andra böckerna står. Ofta rör det sig 
om äldre böcker.
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D: [J]ag pratar alltid om många böcker och jag ser till att jag har en hel vagn med böcker så att teoretiskt sett 
ska alla barn som sitter på bokpratet kunna gå därifrån med minst en bok i handen, helst två eller tre stycken. 
Så därför så har jag stora bokprat, massor med böcker, många titlar och så, så att alla ska få nåt med sig när 
dom går.

E: Jag märker ju det om jag är ute och bokpratar så måste man ju liksom riktigt sälja en bok och plocka fram 
det som är bra i boken.

Det är inte bara elever som kommer och ber om tips på böcker. Alla informanter menar att det 

även händer att lärare kommer och ber om hjälp kring litteratur. Andreas och Britt beskriver 

exempelvis att lärare kan be om råd när de ska köpa in klassuppsättningar6. Elisabeth berättar 

att lärare ibland kommer till henne när klassen ska arbeta kring ett visst tema och att de då ber 

henne att plocka ut böcker som berör just detta tema. 

E: [En del lärare] kan komma flera veckor i förväg att: ’Då och då ska vi jobba om det temat. Gör du i 
ordning material?’

6.3 Elevaktiva arbetssätt och en dialog kring skönlitteratur

Som nämndes ovan är bokprat en metod som informanterna använder, eller tidigare använt, 

för att tipsa elever om skönlitterära böcker. Metoder som innebär större elevaktivitet eller att 

bibliotekarien  direkt  deltar  i  skolans  svenskundervisning  används  emellertid  i  mycket 

varierande grad av informanterna. Andreas deltar inte speciellt aktivt i undervisningen. Inte 

heller Claes gör detta i nuläget. Sistnämnda intervjuperson menar att han förut arbetade mer 

aktivt  med  läsfrämjande  och  pedagogisk  verksamhet  men  att  sådana  aktiviteter  har 

bortprioriterats för att han ska kunna hålla öppet i biblioteket i större utsträckning.

Britt, Elisabeth och Denise använder sig alla i någon utsträckning av boksamtal (se avsnitt 

5.2) för att öppna för en dialog med eleverna kring skönlitteratur. Britt beskriver exempelvis 

att hon hade boksamtal kring böcker skrivna av Per Nilsson, en barn- och ungdomsförfattare 

som varit på besök på skolan. Medan hon höll i själva samtalet med eleverna kunde läraren 

ägna sig åt att bedöma och dokumentera elevernas deltagande i diskussionen. Denise berättar 

att  hon  sällan  har  boksamtal  i  väldigt  strukturerad  form.  Däremot  håller  hon  ibland  i 

temaprojekt  där  eleverna  får  läsa  olika  böcker  men  som  alla  behandlar  ett  visst  tema, 

exempelvis kärlek och vänskap. Efteråt har hon och eleverna en diskussion. Ibland utvecklas 

diskussionen till att handla mer om temat i stort än om just de böcker som eleverna har läst.

B: [d]å hade jag ett i samband med Per Nilsson. Då följde vi ju enligt Katarina Kuick7, boksamtal med hela 
klassen. Läraren förde anteckningar.

6 Klassuppsättningar: många exemplar av en och samma bok så att en hel grupp/klass kan läsa denna samtidigt.
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D: [D]å blev det ju att man pratade om böckerna och sen så utmynnade det ju i en diskussion om kanske mer 
om vänskap och vad som är bra och dåligt och om man kände igen sig med nånting i boken och så där.

Som tidigare nämnts (avsnitt  6.2) använder  några av bibliotekarierna bloggar för att  tipsa 

elever om böcker. Även Britt planerar att starta en blogg. Hennes tanke är emellertid inte att 

själv dela med sig av boktips. Istället planerar hon att låta eleverna få skriva kring böcker de 

har läst. På så vis får naturligtvis andra elever förslag på litteratur. Samtidigt är det ett sätt att 

få eleverna att reflektera kring sina läsupplevelser – och att som bibliotekarie få komma nära 

dessa upplevelser. 

B: Dom kan säga till mig att ”ja, den här boken gillade jag, den var jättebra och sådär”. Men att få in ett litet 
papper och få läsa deras recensioner, det funkar inte. Man, man pratar med lärare ibland att ”Ja, du ska få 
göra det”, men det funkar inte. Men med den här bloggen så får jag ju en inblick […] Så kan jag ju ibland 
skriva till nån kommentar. ”Komplettera” eller nånting sånt.

En annan typ av pedagogiskt arbete som flera av intervjupersonerna berör är undervisning 

kring  informationssökning.  Denise  säger  att  denna  verksamhet  länge  låg  nere  på  hennes 

skolbibliotek men att hon nu har tagit upp arbetet igen. Britt beskriver att hon håller i relativt 

mycket arbete kring informationssökning och att detta är en del som ligger henne varmt om 

hjärtat.  Vidare undervisar  inte  Britt  eleverna  bara i  hur  man söker fakta  och sållar  bland 

källor.  Hon visar  även hur  de själva finner  olika typer  skönlitteratur  och hur  bibliotekets 

klassifikationssystem fungerar.

B: Jag sa till exempel att ”ni får ett författarnamn utav mig”. Eh, ja till exempel Meg Cabot, som har både 
vanliga skönlitterära böcker och så har hon skräck och så har hon deckare […] ”Ja”, sa jag. ”Var hittar du 
henne mer?” Jag menar, just det där att om det inte ramlar rakt över en.

7 Katarina Kuick: svensk barnboksförfattare som föreläser om arbete kring boksamtal enligt Aidan Chambers 
modell.  
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6.4  Skolbibliotekariens samarbete med lärarna

Alla intervjupersoner beskriver att lärarna kommer med synpunkter och önskemål vad gäller 

bokinköp. Andreas och Claes har i övrigt inte ett så aktivt samarbete med lärarna. Denise och 

lärare på hennes skola har tillsammans utformat det temaprojekt som hon håller i (se avsnitt 

6.3). Vidare menar Denise att hon har ett mer livaktigt samarbete med somliga lärare än med 

andra. Elisabeth menar också att graden av samarbete varierar: hon samarbetar mer med en 

del arbetslag än med andra. Tätast kontakt har hon med arbetslaget i svenska, eftersom hon 

ingår i detta lag och deltar i dess möten. Britt i sin tur beskriver att hon samarbetar relativt 

mycket med lärarna. Exempelvis bollar de idéer inom olika arbetsområden. 

Bilden ser med andra ord ganska spridd ut vad gäller det samarbete som intervjupersonerna 

har med lärarna på sina skolor. Vad som är gemensamt för alla intervjupersoner är emellertid 

att de önskar ha mer samarbete med lärarna. Andreas menar att ett utökat samarbete kan vara 

slitsamt i början men att det lönar sig i det långa loppet. Elisabeth framhåller att lärare och 

skolbibliotekarier skulle kunna ha behållning av att utbyta kunskaper med varandra i större 

utsträckning.

A: I början är det kanske en, alltså en belastning för svenskalärarna […] Man ska ha in nån annan. Man 
ska… (paus) Men på längre sikt liksom. Att om man gör den här första, lite obekväma, på längre sikt kan 
hjälpa varann mer och får det lättare liksom bägge.

E: Jag är ju otroligt dålig om man tittar på det här hur barn lär sig läsa och sånt. Som jag kanske hade haft 
nytta av i min yrkesroll. För jag kan ju då kanske inte alltid förstå varför barn inte kan läsa och… (paus) Eller 
vad man ska säg. Medans dom [lärarna] då inte riktigt vet vad vi gör. Vi får ju ingenting utav det på våra 
utbildningar.

Flera av bibliotekarierna påpekar under intervjuerna att det existerar en ömsesidig okunskap 

och misstro bland lärare och skolbibliotekarier vad gäller den andra yrkesgruppens kunskap 

och kompetens. Britt upplever exempelvis att det är positivt att hon är utbildad lärare och var 

verksam som sådan i många år innan hon omskolade sig till skolbibliotekarie. Därmed hyser 

hon inte den ”skepsis” mot lärare som en del andra bibliotekarier gör. Andreas menar att en 

bidragande orsak till  att  han i  början upplevde svårigheter  vad det gällde samarbetet  med 

lärarna på skolan kan vara att lärarna inte är tillräckligt insatta i hans yrkesroll – och att han 

inte är tillräckligt insatt i deras.

A: Jag tyckte att det [samarbetet med lärarna] var ganska svårt i början. Och jag har inte samma utbildning och 
dom vet inte riktigt vad jag kan och jag vet inte vad dom kan och vad dom vill 
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6.5 Att prioritera mellan olika arbetsuppgifter

Under samtalen återkommer intervjupersonerna ofta till  att tiden inte räcker till  och att de 

ständigt  måste  prioritera  mellan  olika  uppgifter.  Elisabeth  menar  exempelvis  att  hon  och 

lärarna säkerligen hade kunnat samarbeta i större utsträckning. Hon uttrycker även en önskan 

om att få prata mer om hur viktigt det är med läsning. Men, menar hon, mycket tid går åt till 

att  hålla  ordning  på  eleverna  i  biblioteket.  Även  Andreas  och  Claes  upplever  att  aktivt 

samarbete med lärare och läsfrämjande verksamhet är bitar som många gånger får komma i 

andra hand eller bortprioriteras helt för att biblioteket ska kunna ha generösa öppettider. En 

lösning på detta problem, menar de två intervjupersonerna, hade kunnat vara att ha en anställd 

biblioteksassistent som kan hålla öppet i biblioteket medan bibliotekarien ägnar sig åt annan 

verksamhet.

I: Det du sa att det är hektiskt och så… Vad tar mest tid idag?
E: Hålla ordning. Man får ju ibland vara lite ordningsvakt faktiskt […] Mycket tid går ju åt till sånt. Och det 
kan man ibland tycka är så tråkigt […]
I: Vad skulle du vilja ha mer tid till?
E: (Paus) Eh, alltså prata om hur viktig läsningen är för barn skulle jag nog vilja, för det underlättar så 
mycket resten av ens liv.

C:Det har funnits ett visst önskemål om att liksom bokprata och så […] Men eh… På grund av att jag har haft 
så pass mycket öppet som jag har haft… Och inte haft några assistenttimmar eller nånting, så har det blivit att 
jag har… (paus) Ja, att prioritera det [att hålla öppet].

Några informanter nämner att skolledare och övrig personal har betydelse för vilka uppgifter 

som prioriteras i skolbiblioteksverksamheten.  Andreas menar exempelvis att ett mer aktivt 

samarbete med skolans lärare och pedagogiskt arbete skulle kräva att han stängde biblioteket 

vissa timmar. För att detta ska vara möjligt krävs det emellertid att all skolpersonal har en 

”gemensam syn” på biblioteket och dess funktion – vilket inte alltid är fallet, anser Andreas. 

Claes nämner att beslutet att prioritera öppethållande i biblioteket framför annan verksamhet 

är något som skolledningen delvis ligger bakom. 

C: [J]ag fick välja bort vissa bitar lite grann. Jag fick ju prioritera. […] Även fast skolledningen då… (paus) 
När jag har tagit upp det här så har dom liksom varit, ja dom har ansett att det, okey, jag får arbeta som vi 
arbetar så att jag prioriterar öppethållande så att eleverna kan komma in och låna och få hjälp 

6.6 Avsaknaden av en tydlig definition

Flera informanter påpekar att det saknas en definition som tydliggör vad ett skolbibliotek är 

och,  kanske  än  mer,  bör vara.   Claes  uppmärksammar  hur  godtyckligt  beteckningen 

skolbibliotek används. Denise påpekar att det tillägg i skollagen som kommer att göras 2011 
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och som kommer att skärpa kravet på tillgång på skolbibliotek (se avsnitt 1) inte är tillräckligt 

i sig. Det krävs även en definition som säkrar en viss standard på biblioteken. 

C: [V]ad är ett skolbibliotek? Är det en bok i en hylla? Är det en lärare? Är det en lokal med aktuell litteratur, 
både facklitteratur och skönlitteratur samt att det finns en fackutbildad personal på skolan? Och är det öppet 
ett visst antal timmar i veckan, eller är det bara öppet en timma i veckan? Det är såna saker som saknas va.

D: [D]et är så synd att på många ställen så har dom bara slängt in nån i funktionen av en bibliotekarie. Eller 
tycker att dom har ett skolbibliotek för att dom har en hylla med böcker liksom. För jag tycker med den nya 
lagen och så ska ju alla ha tillgång till ett skolbibliotek. Men då gäller det ju: Vad är definitionen av ett 
skolbibliotek? Jag tycker att ett skolbibliotek, då måste det vara en bibliotekarie på plats också. För annars är 
det bara en boksamling. Det är inget bibliotek.

7 Resultatdiskussion

I  följande  avsnitt  diskuteras  de  fynd  som  redovisas  i  undersökningens  resultatdel. 

Intervjupersonernas utsagor knyts här samman med studiens teoretiska utgångspunkter samt 

egna reflektioner. Analysen delas in under samma teman som presenterades i resultatdelen.

7.1 Att tipsa om och inspirera till läsning

Som framgår  i  resultatdelen  satsar alla  skolbiblioteken mycket  på inköp av skönlitteratur. 

Nobel (1982 s. 8) menar att ”autentiska” eller ”vanliga” böcker, såsom skönlitteratur, kan ha 

en större förmåga att  väcka elevernas nyfikenhet  och skapa förståelse än vad arbets- eller 

läroböcker har. Att skolbiblioteket kan vara en plats som gör dessa texter lättillgängliga för 

eleverna är en fördel som jag anser att svensklärare bör dra nytta av.

Skolbiblioteket kan emellertid ha fler fördelar än att vara ett lagerutrymme för litteratur. 

Som Loertscher (1988 s. 6) visar med sin taxonomi kan skolbiblioteket även vara en plats där 

elever och lärare möter expertis i form av en bibliotekarie, som kan hjälpa till att plocka ut 

lämpligt  material.  Att  skolbiblioteket  kan fylla  denna funktion är något som de studerade 

exemplen visar.  Alla  intervjupersoner beskriver  att  de ger både elever  och lärare  tips  om 

litteratur.   Intervjupersonen  Denise  påpekar  dessutom  att  lärare  många  gånger  inte  är 

uppdaterade vad gäller barn- och ungdomslitteratur. En anledning till detta, tror jag, kan vara 

att läraryrket omfattar en mängd arbetsuppgifter. Svensklärare håller inte bara i läsfrämjande 

verksamhet  och  litteraturundervisning  utan  har  en  mängd  ansvarsområden  –  både  av 

pedagogisk och av mer social karaktär. Att hålla sig uppdaterad gällande skönlitteratur kan 
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därmed  bli  en  besvärlig  uppgift.  Den  vägledning  som  skolbibliotekarien  kan  erbjuda  på 

området kan därmed, menar jag, vara värdefull.

En metod som alla informanter någon gång har använt sig av, för att ge elever boktips i 

organiserad form, är bokprat. Informanten Denise visar genom beskrivningen av sina bokprat 

att hon har som mål att inspirera eleverna till läsning: hon är mån om att ha en mängd böcker 

med  sig  så  att  alla  elever  ska  finna  något  av  intresse.  Även  informanten  Elisabeth  har 

ambitionen  att  väcka  elevernas  intresse  för  läsning  under  sina  bokprat:  hon  ser  till  att 

verkligen tala sig varm om de böcker som hon presenterar. Limberg (2003 s. 62) menar att 

bokprat är en beprövad metod just när det kommer till att främja läslusten hos elever. Att det 

är viktigt att i litteraturpedagogik sträva efter att skapa en lustfylld atmosfär är vidare något 

som Nobel  (1982  s.  31)  betonar.  Utifrån  dessa  teoretiska  resonemang  vill  jag  hävda  att 

skolbibliotekariens bokprat kan vara en tillgång i svenskundervisningen.

7.2 Elevaktiva arbetssätt och en dialog kring skönlitteratur

Bokprat  kan  vara  en  användbar  metod  för  att  väcka  entusiasm  kring  läsning.  Frågan  är 

emellertid om entusiasm är ett tillräckligt mål för skolans litteraturundervisning. Personligen 

anser  jag  att  ambitionen  att  väcka  lust  och  glädje  är  ett  viktigt  element  i  såväl 

litteraturundervisning  som  annan  undervisning.  Det  krävs  emellertid,  menar  jag,  även 

litteraturpedagogiska  strategier  som kan medföra  något  annat  än ren läslust.  I  likhet  med 

Limberg  (2003  s.  66)  efterlyser  jag  exempelvis  metoder  som  uppmuntrar  eleverna  till 

självständig och kritisk läsning. För att detta mål ska kunna uppfyllas krävs det att eleverna 

involveras i en dialog kring det de har läst (Limberg 2003 s. 67). Att en dialog kring litteratur 

är viktig framgår även av Dressmans (1997 s. 50) undersökning. I undersökningen framgår 

det att metoder som endast kontrollerar att eleverna har läst en text och inte ger utrymme för 

samtal kring texternas innebörd bara ger en ytlig förståelse av texten. 

Som redovisas i resultatdelen, varierar det i hur stor utsträckning informanterna använder 

sig av metoder som öppnar för en dialog kring litteratur. Två av informanterna använder sig 

mycket lite eller inte alls av sådana metoder. Tre av informanterna brukar dock genomföra 

boksamtal med eleverna. Som beskrivs av Chambers (1998 s. 29) kan läsare genom denna 

metod nå djupare i sin förståelse av en bok än vad de annars hade gjort. 

Informanten  Britt  menar  att  då hon ansvarar  för  boksamtal  med klasser  har  lärarna en 

möjlighet  att  hålla  sig  i  bakgrunden  och  fokusera  på  bedömning.  Informanten  Denise 

använder sig av boksamtal på ett lite annorlunda sätt. Hon låter eleverna läsa olika böcker 

men inom samma tema. Efteråt diskuteras de böcker som har lästs, men samtalet kan även 
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utvecklas  till  att  behandla  temat  mer  i  stort.  Denna  metod  stämmer  väl  överens  med 

Loertschers (1988 s. 6) tanke med det undersökande arbetssättet,  där elevernas frågor och 

nyfikenhet är en viktig utgångspunkt för undervisningen.

Chambers och nämnda informanter visar på de möjligheter som boksamtal medför och hur 

skolbibliotekarien  kan  delta  aktivt  i  litteraturundervisningen.  Samtidigt  förutsätter  denna 

metod mycket förarbete av bibliotekarien. Kanske är denna omständighet en anledning till att 

intervjupersonerna inte använder sig av boksamtal mer än vad de gör. Om en skolbibliotekarie 

ska kunna ägna sig åt boksamtal i någon större utsträckning krävs därför, menar jag, att denne 

ges tid till förberedelse av samtalet. Därmed får skolbibliotekarien kanske skära ner på annan 

verksamhet (tidsaspekten och att prioritera somliga uppgifter behandlas djupare i avsnitt 7.4).

Intervjupersonen  Britt  planerar  att  starta  en  blogg  där  eleverna  kan  dela  med  sig  av 

läsupplevelser och boktips. Som nämndes i bakgrundsavsnittet (avsnitt 2) har den lavinartade 

utvecklingen  av  informations-  och  kommunikationsteknik  (IKT)  medfört  att  en  del 

bibliotekarier utnyttjar Internet i arbetet med att främja läslusten hos barn (Limberg 2003 s. 

40). Att utnyttja Internet för att inte bara delge eleverna boktips utan för att involvera eleverna 

i en dialog på så vis som nämnda informant planerar, är enligt mig en intressant utveckling. 

Att  närmare undersöka hur bloggar och liknande Internetbaserade verktyg  kan användas i 

litteraturundervisning skulle kunna vara upplägget för en större studie.

Ett annat elevaktivt arbetssätt som intervjupersonen Britt ägnar sig åt, är att lära eleverna 

att själva hitta i biblioteket och förstå hur böckerna är inordnade i ett klassifikationssystem. 

Dressman (1997 s. 142) visar i sin undersökning att elever som har undervisats i hur bibliotek 

fungerar  som system  har  förmågan  och  själförtroendet  att  söka  efter  sådana  böcker  som 

intresserar  dem.  Av  nämnda  undersökning  drar  jag  slutsatsen  att  undervisning  i 

bibliotekssökning kan bidra till att skapa läsare som är självständiga i sina val av böcker och 

som  själva  kan  leta  reda  på  information.  Svenskläraren  bör  därmed  dra  nytta  av 

skolbiblioteket – och skolbibliotekarien – för att låta eleverna bekanta sig med biblioteket som 

system.

7.3  Skolbibliotekariens samarbete med lärarna

Samtliga  av  undersökningens  informanter  beskriver  att  de  bland  annat  har  kontakt  med 

lärarna när dessa kommer med synpunkter och önskemål vad gäller bokinköp. Nilsson (1998 

s.  32  f.)  betonar  att  det  är  viktigt  att  lärare  och  skolbibliotekarier  för  en  dialog  kring 
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skolbibliotekets medieutbud så att detta passar skolans undervisning. Jag menar därför att den 

diskussion kring inköp av media som informanterna beskriver är ett betydelsefullt inslag i 

skolbibliotekariens och svensklärarens samarbete.

I övrigt samarbetar informanterna i varierande grad med lärarna. Två av informanterna, 

Andreas  och  Claes,  menar  att  samarbetet  inte  är  så  livaktigt.  Detta  är,  anser  jag, 

anmärkningsvärt. Gómez (1996 s. 69) framhåller att det inte räcker att en skola satsar mycket 

på  skolbiblioteket.  Det  krävs  även  ett  fungerande  samarbete  mellan  biblioteks-  och 

skolpersonal.  Skolbibliotek  A  är  ett  exempel  på  ett  bibliotek  där  det  har  gjorts  stora 

satsningar. Lokalerna är rymliga och nyrenoverade, medieutbudet är stort och det finns många 

datorer som eleverna kan utnyttja.  Samtidigt beskriver skolbibliotekarien,  Andreas, att han 

inte  kan ägna sig  åt  ett  aktivt  samarbete  med övrig skolpersonal  eftersom han är  låst  till 

biblioteket för att detta ska kunna ha generösa öppettider. De satsningar som skolan har gjort 

på biblioteket ser bra ut. Frågan är emellertid om skolan vinner så mycket som den hade gjort 

om ett samarbete mellan bibliotekarien och skolpersonalen samt litteraturpedagogiskt arbete 

hade  prioriterats  framför  generösa  öppettider  och  flott  utrustning.  Detta  är  en  avvägning 

mellan kvantitet och kvalitet som jag anser att skolor bör göra noggrant då de utformar sin 

biblioteksverksamhet.

Intervjupersonen Andreas menar att en orsak till att han, främst i början av sin anställning, 

upplevde  samarbetet  med  lärarna  som  komplicerat,  kan  vara  att  han  och  lärarna  hade 

bristande kunskap om varandras yrkesroller. Vidare anser intervjupersonen Britt att lärare och 

skolbibliotekarier många gånger hyser skepsis gentemot varandra. Gómez (1996 s. 69) pekar 

på  just  de  problem  som  nämnda  informanter  nämner.  Vid  samarbete  mellan  lärare  och 

skolbibliotekarier möts två skilda kulturer och det är inte alltid som detta möte sker helt utan 

krockar, menar författaren.

Några  informanter  menar  således  att  lärare  och  skolbibliotekarier  saknar  kunskap  om 

varandras  kompetens.  Samtidigt  framkommer  det  under  intervjuerna  att  flera  av 

informanterna anser att just utbyte av kompetens är en av de vinster som ett samarbete kan 

medföra. Andreas menar att ett samarbete på sikt kan vara gynnsamt och underlätta för både 

lärare och skolbibliotekarier. Elisabeth framhåller att lärare och skolbibliotekarier sitter inne 

med olika kunskaper och att båda yrkesgrupper skulle tjäna på ett utbyte av dessa kunskaper. 

Dessa informanters  utsagor  stämmer  väl  överens  med Nilssons  (1998 s.  37)  resonemang. 

Nämnda författare menar att i ett samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier kan dessa 

medföra olika kunskaper som är en tillgång i undervisningen. Att lärare och skolbibliotekarier 
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delvis besitter olika kompetens och att detta är något som bör utnyttjas, påpekas även i en 

studie av Donham van Deusen, vilken refereras i Limberg (2003 s. 51). Skolbibliotekarien 

kan, på grund av sin annorlunda kompetens, sägas stå en bit utanför lärarlaget. Denna roll som 

(delvis)  utomstående  medför  att  skolbibliotekarien  kan  komma  med  värdefulla  tips  och 

synpunkter på verksamheten.

Nämnda  informanters  utsagor  och  de  teoretiska  resonemang  som  här  har  redovisats 

motiverar ett  livaktigt  samarbete  mellan lärare  och skolbibliotekarier  så att  kunskaper kan 

utbytas.  Samtidigt  pekar  informanter  och  nämnda  teoretiker  på  att  lärare  och 

skolbibliotekarier är i behov av större kunskap om varandras yrkesroller och kompetens. Detta 

för att samarbetet ska kunna löpa så friktionsfritt som möjligt – och för att yrkesgrupperna ska 

inse de vinster som ett samarbete kan medföra.

7.4 Att prioritera mellan olika arbetsuppgifter

Som framgår i resultatdelen menar intervjupersonerna att de ofta upplever tidsbrist och att 

någon  del  av  biblioteksverksamheten  blir  lidande  på  grund  av  denna.  Intervjupersonerna 

Andreas  och  Claes  beskriver  exempelvis  att  samarbete  med  lärare  och  läsfrämjande 

verksamhet ofta får komma i andra hand för att de ska kunna hålla öppet i biblioteket stor 

utsträckning. Intervjupersonernas upplevelser kan analyseras utifrån Loertschers (1988 s. 6) 

taxonomi. Enligt denna bör uppgifterna på ett skolbibliotek delas upp mellan en kanslist (idag 

ofta  benämnd  biblioteksassistent)  och  en  bibliotekarie.  Vid  personalbrist  får  emellertid 

bibliotekarien ofta ägna sig åt assistentens uppgifter, påpekar Nilsson (1998 s. 31). 

Att  informanterna  Andreas  och  Claes  får  axla  assistentens  uppgifter  och  att  annan 

verksamhet därmed blir lidande är tydligt. Jag menar att en lösning på detta problem skulle 

vara  att,  som  informanterna  själva  föreslår,  anställa  en  biblioteksassistent  så  att 

skolbibliotekarierna kan ägna mer tid åt pedagogisk verksamhet. Om detta anses omöjligt på 

grund av  bristande  ekonomiska  resurser  skulle  en  annan  möjlighet  vara  att  göra  en  liten 

nedskärning av bibliotekens öppettider så att bibliotekarierna skulle få utrymme att planera 

och genomföra andra uppgifter. En sådan lösning kräver emellertid, menar jag, att skolledning 

och övrig personal ställer sig bakom den. Detta påstående grundar jag på utsagor från studiens 

informanter. Informanten Claes beskriver exempelvis att han och skolledningen har diskuterat 

vilka uppgifter som bör prioriteras i biblioteksverksamheten och att ledningen då har ansett att 

öppethållande i biblioteket bör komma i första hand. Påståendet att skolledares (och övrig 
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skolpersonals) stöd är avgörande för att skolbibliotekarien ska kunna uppfylla sina olika roller 

väl påpekas även av Mc Cracken, refererad i Limberg (2003 s. 49 f). 

   

7.5 Avsaknaden av en tydlig definition

Avslutningsvis  vill  jag  påpeka  att  flera  informanter  framhåller  att  det  inte  finns  någon 

definition som klargör skolbibliotekets funktion. Att skolbiblioteksverksamhet kan se väldigt 

olika ut är också något som framgår dels i studiens bakgrundsbeskrivning (avsnitt 2), dels i 

beskrivningen av de undersökta biblioteken (avsnitt 6.1). Att skolbibliotek utformas på något 

olika sätt  behöver  naturligtvis  inte  vara enbart  negativt.  Olika skolor  kan ha olika behov, 

exempelvis  vad  gäller  medieutbud,  och  detta  bör  naturligtvis  påverka  skolbiblioteket. 

Samtidigt kan skolbiblioteksbegreppets vaga konturer vara en bidragande orsak till  lärares 

okunskap om de möjligheter som ett skolbibliotek kan medföra. Den otydliga definitionen 

kan  även  skapa  en  osäkerhet  för  skolbiblioteken  –  och  skolbibliotekarien.  I  somliga 

definitioner  kan  skolbibliotekets  verksamhet  vara  väldigt  begränsad  och  det  är  inte  alla 

definitioner som explicit kräver att skolbiblioteket ska vara bemannat av en bibliotekarie.

8 Slutsats

Uppsatsens syfte har varit att undersöka skolbibliotek och dess betydelse för svenskämnets 

litteraturundervisning.  Undersökningen  har  skett  utifrån  frågeställningarna:  Hur  kan 

svenskläraren utnyttja skolbiblioteket i litteraturundervisningen?; Hur kan skolbibliotekariens 

och svensklärarens samarbete utvecklas?

Jag menar att skolbiblioteket kan utnyttjas som en källa till ”autentiska” eller ”vanliga” 

texter, såsom skönlitteratur. Genom att låta eleverna besöka skolbiblioteket regelbundet bidrar 

svenskläraren till att skönlitteratur blir något lättillgängligt och naturligt i elevernas vardag. 

Svenskläraren kan även utnyttja skolbibliotekariens expertis. Skolbibliotekarien kan – både 

genom tips vid hyllorna och genom bokprat – ge elever  och lärare  vägledning vad gäller 

skönlitteratur.

 Vidare anser  jag att  skolbibliotekarien  kan delta  aktivt  i  litteraturundervisningen.   De 

teoretiska efterforskningar som har gjorts inför studien pekar på att en dialog kring litteratur 

är viktig för att eleverna ska nå en djupare förståelse av skönlitterära texter. Att kunna ta hjälp 
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av skolbibliotekarien för att öppna för en sådan dialog, exempelvis genom boksamtal eller 

bloggar, kan därför vara värdefullt.  Fortsättningsvis finner jag i teoretiska studier stöd för 

undervisning kring bibliotekssökning. En inblick i hur biblioteket fungerar som system kan 

stödja eleverna i deras utveckling till självständiga läsare.

Vad gäller samarbetet mellan skolbibliotekarie och svensklärare, uttrycker informanterna 

en önskan om ökad samverkan. Även litteratur förespråkar ett tätt samarbete som möjliggör 

att lärare och skolbibliotekarier tar del av varandras kompetens. För att ett sådant samarbete 

ska vara möjligt krävs emellertid att skolbibliotekarierna får möjligheter att ägna sig åt andra 

uppgifter än att agera vakt i biblioteket. Ett sätt att skapa sådana möjligheter skulle vara att 

anställa en biblioteksassistent som kan avlasta bibliotekarien.  Ett  annat sätt skulle vara att 

göra vissa mindre nedskärningar, exempelvis av öppettiderna i biblioteket. Vidare förutsätter 

ett  mer  utvecklat  samarbete  att  skolbibliotekarie och lärare  besitter  kunskap om varandras 

yrkesroller  och  kompetens.  Samarbetet  förutsätter  även skolledarens  stöd.  Slutligen  är  ett 

villkor för ett gott samarbete – och för en god skolbiblioteksverksamhet över huvud taget – en 

tydligare definition av skolbiblioteket och dess funktion. En sådan definition skulle klargöra 

och säkra skolbibliotekets roll i skolundervisningen.
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Biblioteksrummet

• Används det under skoltid?
• Hur används det?
• Följer läraren med eller kommer eleverna själva?

Mediebeståndet

• Vilka typer av media finns?
• Läromedelstexter eller ”autentiska” texter?
• Vilka kriterier avgör vad som ska köps in?
• Vem väljer? (Önskemål från lärare och/eller elever?)
• Hur tillmötesgå olika behov och intressen?
• Hur används mediebeståndet? (Som del av undervisning eller ”grädde på moset”?)

Arbetet med skönlitteratur

• Delaktig i litteraturundervisningen? På vilket sätt?
• Annat arbete med skönlitteratur som faller utanför den vanliga undervisningen?
• Kommer elever med frågor kring skönlitteratur? Hur följs dessa upp? 
• Hur kan du främja elevernas intresse för skönlitteratur?
• Påverkar skolans kultur och mål ditt arbete? Om ja: på vilket sätt?

Samarbetet med svensklärarna

• Hur ser ditt samarbete med svensklärarna ut idag?
• Vem tar kontakt och vem är drivande?
• Hur skulle du vilja att samarbetet såg ut?
• Vad krävs för att det ska kunna se ut på detta sätt?



Bilaga 2 – Loertschers taxonomi

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl.


