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Abstract: This thesis investigates how the teachers at this high school use the school library.It 
school library and the teachers. The school library is a library close to the school. 
The library function is aimed primarily to the students of the school. In this thesis, 
the  following  questions  were  posed:   How  do  the  teachealso  describes  the 
conditions that exist for collaboration between the rs use the school library in their 
teaching? How do the teachers collaborate with the school library? 

The  research  method  used  is  semi-structured  qualitative  interviews.  This 
study is a case study; A case study is a study of a particular case in its real context, 
like this  school  library.  This  study is  a current  status study,  I  study the school 
library at this school in real time. 

The theory I am using, is a taxonomy, created by Loertscher. It has ten levels, 
where you place the collaboration between the teachers and the school librarians at 
the right level. I used the same taxonomy in the analysis.The results are in line with 
previous research. The teachers and the school library do not collaborate as much 
as they could. The students mostly use the school library when they want to borrow 
fiction. When the school library has got an obvious place in the school organisation 
and when the school management is highly supportive to cooperation, a higher 
grade of collaboration is reached and more reading support activities can take place 
in school.
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund och inledning

I denna studie har jag undersökt hur samarbetet mellan skolbiblioteket och några av de 
svenskalärare som jobbar på en högstadieskola fungerar. Anledningen till att jag valde detta ämne är 
i grunden ett personligt intresse för skolbibliotek. Jag är förtrogen med ämnet eftersom jag har en 
yrkesbakgrund som lärare och nu jobbar deltid i ett skolbibliotek. Min förförståelse består således 
av personliga erfarenheter utifrån båda yrkesgrupperna. En observation jag har gjort under min 
yrkeskarriär är att både skolbibliotekarier och lärare ofta säger att de vill samarbeta men att det allt 
för sällan genomförs i praktiken. Denna studie tar upp en del orsaker till varför det inte alltid 
fungerar att samarbeta, de bägge yrkesgruppernas goda vilja till trots.

Under de senaste åren har vi genom massmedia fått ta del av vad som skrivits gällande svenska 
ungdomars läskunskaper. Oroväckande resultat från den internationella PISA-undersökningen har 
visats upp och det har diskuteras vilka åtgärder som bör vidtas. PISA-undersökningen (Programme 
for International Student Assessment) mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och 
läsförståelse. Syftet med undersökningen är att se i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att 
eleverna är rustade att möta framtiden. PISA gjorde senast år 2012 en undersökning i 65 länder. 
I undersökningen deltog 4 700 elever från Sverige. Resultaten visade att kunskaper inom 
ovanstående ämnen har försämrats bland elever i den svenska grundskolan. Det var bara tre länder 
som hade sämre resultat i läsförståelse, dessa var Slovakien, Chile och Mexico. Skolverket skriver i 
sin rapport att det är ett oroande resultat att svenska elever presterar så dåligt (Skolverket, 2013).

Som ett exempel på hur viktig läsning är för skolungdomar, visar här Mats Myrberg på fakta om hur 
många ord man behöver i sitt ordförråd. Han menar att en vuxen person behöver ett ordförråd på 
minst 50 000 ord för att klara av sitt dagliga liv. Detta för att kunna hänga med i nyhetssändningar 
och förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet. En sjuttonåring som 
regelbundet läser och/eller lyssnar till texter har ca 50 000- 70 000 ord i sitt ordförråd, medan en 
sjuttonåring som inte har läst/ lyssnat till texter endast har ca 15 000- 17 000 ord i sitt ordförråd 
(Myrberg, 2014). I ett större perspektiv handlar läsning om att vi hjälper våra barn och ungdomar att 
bli delaktiga i samhället, att de når en nivå av läskunnighet som gör dem till självständiga individer. 
I likhet med Myrberg, menar Ivar Bråten att läsförståelse är en form av kompetens som är 
fullständigt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt. Bråten skriver också att förmågan att kunna 
läsa med förståelse är viktigt för att nå ett fullvärdigt deltagande i arbetsliv och samhälle. Han 
menar med detta att samhällsmedborgare självklart ska kunna delta i demokratiska processer och 
påverka beslut, och för att det ska vara möjligt är det nödvändigt att de förstår vad de läser (Bråten 
2008 s.11). Monica Nilsson håller med om att läsning är en förmåga och en färdighet som blivit allt 
viktigare att ha i takt med att tillgängligheten och mängden av information ökat. Nilsson skriver att 
läsfärdighet är en förutsättning för att eleverna i skolan ska kunna överblicka, förstå och analysera 
information. För att kunna tillgodogöra sig det stora flödet av information med olika 
svårighetsgrader som eleverna möter i olika sammanhang, krävs god läsförmåga (Nilsson 2003 s. 9, 
10, 97).
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Bråten menar att för att uppnå målet att fler klarar att läsa och förstå texter och på så sätt få 
möjligheten att påverka, är det viktigt att läsa mycket. Också Louise Limberg hävdar att det är 
viktigt att barn läser mycket för att lära sig läsa (Limberg 2003 s. 54). Att läsa böcker kan bjuda på 
tillfällen att introducera nya ord och prata om vad de betyder (Bråten 2008 s. 100). Tidigare studier 
lyfter fram att skolbiblioteket kan ha betydelse för elevers lärande (Limberg och  Hampson-Lundh 
2013 s. 61). En miljö som är präglad av mycket böcker och som inbjuder till ett lustfyllt läsande, 
genererar en kraftig effekt i läsfärdigheten och läsintresset hos eleverna (Nilsson 2003 s. 98). 

Vilken roll kan då ett vanligt skolbibliotek ha, när det gäller att hjälpa skolans elever att uppnå 
bättre läsförmåga och öka på ordförrådet? Ett nära samarbete mellan skolbiblioteket och skolans 
lärare kan vara ett steg på vägen, samarbete är en term som här beskriver och analyserar hur arbetet 
mellan lärare och bibliotekarier ser ut. Det som är relevant vid samarbete är exempelvis 
arbetsmetoder, handlingsmönster och de kunskaper och den kompetens som varje yrkesgrupp 
uppfattas ha (Sandin 2011 s. 200ff). Jag ska därför undersöka hur samarbetet mellan skolbiblioteket 
och lärare fungerar på den högstadieskola jag har valt.

1.1.1 Officiella styrdokument om skolbibliotek

I det här avsnittet presenteras utdrag ur dokument som är mer av formell karaktär och som inte ska 
sammanblandas med tidigare forskning. Dessa dokument valdes ut till min undersökning genom att  
de sätter upp riktlinjer och åtgärder som avser skolbibliotek. De kallas också för styrdokument. 
Bibliotekslagen och skollagen visar hur Sveriges regering beslutat att skolbibliotekens verksamhet 
ska se ut. Grundskolans läroplan som det också refereras till är dock inte en lag, utan ett regelverk 
som alla verksamheter inom skolan följer. Det är också det dokument som i huvudsak reglerar 
lärarnas vardag. En presentation av vad som står i ämnet svenskas kunskapskrav ger läsare en 
förståelse för vad lärarna måste förhålla sig till. Det finns också andra dokument, förutom lagar och 
regelverk, som pekar ut riktningen för hur skolbibliotek ska jobba. I detta kapitel presenteras därför 
delar ur UNESCOs skolbiblioteksmanifest, Litteraturutredningen och Kungliga Bibliotekets 
kartläggning.

I bibliotekslagen står endast det om skolbiblioteken, att det är kommunerna som ansvarar för dem. 
Det är i regeringens proposition inför nya bibliotekslagen 2012/13:147 som det över huvud taget 
finns något skrivet om skolbiblioteket. ”Med skolbibliotek avses en gemensam och ordnad resurs av 
medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. I regeringens proposition står 
också att det är i skollagen, och inte i bibliotekslagen, som bestämmelserna om skolbibliotek ska 
finnas (Regeringens proposition 2012/13:147 s.33f). 

I bibliotekslagen står alltså ingenting om skolbiblioteket, de hänvisar till skollagen. Läser man sen 
skollagen säger den bara att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det står dock ingenting om 
vad skolbiblioteket ska innehålla eller hur bemanningen ska se ut. Lagen definierar inte begreppen 
tillgång eller skolbibliotek, vilket gör att den kan tolkas väldigt öppet (Skollagen 2010:800§36). 

Som en sammanfattning av de lagar som nämner skolbibliotek kan vi se att bibliotekslagen anser att 
det är kommunerna som ansvarar för skolbiblioteken, och att det är i skollagen som bestämmelser 
om skolbibliotek ska finnas. Kontentan av det hela blir då att alla elever, enligt skollagen, ska ha 
tillgång till skolbibliotek.
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Skolinspektionen, som har till uppgift att granska skolor och se till att de följer de lagar som finns 
har satt upp följande kriterier för skolbibliotek som skolorna måste följa: 
1. Eleverna har tillgång till skolbibliotek i den egna skolans lokaler eller på rimligt avståndfrån 
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 andra 
medier.
3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till 
läsning (www.skolinspektionen.se ).
Detta förstärker bilden som ovanståande lagar har av skolbiblioteket som en materiell tillgång, 
snarare än en del av den pedagogiska verksamheten.

1.1.2 Inofficiella styrdokument om skolbibliotek

UNESCOs skolbiblioteksmanifest, är riktlinjer speciellt utarbetade för skolbibliotek, skrivna av 
FN´s utbildningsorgan UNESCO. I dessa riktlinjer påpekas det att skolbiblioteket ska bemannas 
med kompetent personal. Den som jobbar i skolbiblioteket ska också ges möjligheter att samarbeta 
med annan skolpersonal. ”Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier är grundläggande för att 
maximera bibliotekstjänsternas inneboende möjligheter” (IFLA/UNESCO´s riktlinjer för 
skolbibliotek 2004 s. 12).

Kungliga Bibliotekets kartläggning. År 2014 gavs rapporten ”En rörig tillvaro som berör” ut av 
Kungliga Biblioteket. Rapporten är sammanställd av Elin Lucassi och Malin Gillberg. I denna 
rapport, liksom den föregående, framkommer det att skolbiblioteket måste integreras med den 
pedagogiska verksamheten för att kunna bedriva den verksamhet som krävs. Enligt författarna 
måste man se på skolbiblioteket som ett verktyg i det pedagogiska arbetet som bedrivs av lärare och 
elever (Lucassi och Gillberg 2014 s. 3).

Litteraturutredningen gav 2012 ut ett slutbetänkande där man föreslog statliga insatser som ska leda 
till ökat läsande (SOU 2012:65 s.31). I litteraturutredningen kan man också läsa att det är skolans 
pedagogiska arbete som avgör om eleverna blir goda läsare. Utredningen beskriver olika 
lässtimulerande metoder, som till exempel boksamtal med eleverna (SOU 2012:65 s. 79). 
Utredningen beskriver också studier som funnit att lärare saknar adekvat kunskap om litteratur för 
unga och att de sällan träffar rätt när det gäller att hitta böcker till sina elever (SOU 2012:65 s. 85ff). 
Utredningen lägger fram forskningsresultat som visar hur skolor vars bibliotek bemannas av 
utbildade skolbibliotekarier har större antal läsande elever (SOU 2012:65 s. 94f). Detta uttalande 
kan kopplas ihop med UNESCO`S skolbiblioteksmanifest där det också påpekas att skolbiblioteket 
ska bemannas med kompetent personal.

Sammanfattar man dessa riktlinjer om skolbibliotek, framgår tydligt att UNESCO, Kungliga 
Biblioteket och Litteraturutredningen anser att det är det pedagogiska arbetet som är avgörande för 
att eleverna ska bli goda läsare. Det påpekas att skolbiblioteket ska vara bemannat av kompetent 
personal och att det ska finnas ett samarbete mellan dem och lärarna. Det ges förslag på hur man 
kan nå bättre läsförståelse hos eleverna genom olika lässtimulerande metoder, som exempelvis 
boksamtal. 
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För att få reda på vad skolan har för läsundervisning får vi gå till Grundskolans läroplan (Lgr-11). 
Läroplanen är det regelverk som skolan följer när det gäller undervisning. I läroplanen står liksom i 
biblioteks- och skollagen, ingenting om att skolbiblioteket har någon roll i skolans undervisning. 
Det som är intressant för den här undersökningen är kunskapskraven i svenska. Framför allt de krav 
gällande läsning, som jag kopplar till att skolbiblioteket borde få en mer framträdande roll även i 
läroplanen. 

I läroplanen står mycket om hur viktigt det är för människan att ha ett språk, dels som redskap för 
att tänka, kommunicera och lära, men det handlar också om att människan genom språket utvecklar 
sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förståelse för hur andra känner och tänker. Genom att 
skaffa sig ett rikt och varierat språk kan man förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. Skolan är den plats där eleverna ges förutsättningar 
att utveckla sitt tal- och skriftspråk, bland annat genom undervisning i svenska. Undervisningen ska 
stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. ”I undervisningen ska eleverna möta samt få 
kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Lgr-11 s. 222).  Här 
kommer tanken tillbaka om att läskunskaper är betydelsefullt för att förstå sammanhang och kunna 
delta i samhället, som Bråten, Myrberg och Limberg ansåg som mycket viktigt. Samma tanke kan 
också utläsas i kunskapskraven för betyget C i svenska, slutet av årskurs 9: ”Eleven kan läsa 
skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt, genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och 
använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av 
olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter 
visar eleven god läsförståelse” (Lgr-11 s. 231). Nu står det inte någonting i läroplanen om att 
skolbiblioteket kan användas i pedagogiskt syfte, vilket kan uppfattas märkligt när man läser om 
vad eleverna ska klara av när det gäller läsning.

Sammanfattar man grundskolans läroplan handlar det mycket om läskunskaper. I läroplanens 
centrala innehåll står till exempel att eleverna ska kunna förstå, tolka och analysera texter från olika 
medier. Eleverna ska kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare 
och sammanhang. För att klara av detta behöver man ha lärt sig lässtrategier under sin skoltid. 
Lässtrategier kan beskrivas som verktyg som läsaren använder för att öka sin läsförståelse, det kan 
handla om att pausa och sammanfatta texten, kunna läsa mellan raderna, ställa frågor och skapa inre 
bilder. För att kunna lära sig olika lässtrategier måste eleverna först kunna ord och begrepp som 
används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, ords och begrepps nyanser och 
värdeladdning. 

Att kunna ord och begrepp för att kunna uttrycka sina kunskaper och åsikter kan också det knytas 
till vad forskarna har sagt om att läskunnighet behövs för att leva ett fullvärdigt liv i ett 
demokratiskt samhälle, och för att klara av att tillgodogöra sig all information i det 
kunskapssamhälle vi lever i (Lgr-11 s. 225f). I läroplanens kunskapskrav, som återfinns i det 
centrala innehållet och också i betygskraven finns läsningen representerad, till stor del i form av 
skönlitteratur. Det är här de svenska eleverna brister enligt PISA-undersökningen. Det är också här 
som skolbiblioteket skulle kunna ha en naturlig pedagogisk roll. Till exempel med att hjälpa elever 
och lärare, så att de från början hittar rätt litteratur som de kan utgå från i undervisningen. 

Styrdokumenten finns med i undersökningen i syfte att beskriva vad de olika myndighetsinstanserna 
har för tanke med skolbiblioteken, och för att visa vilka dokument lärarna har att förhålla sig till. 
Bibliotekslagen, skollagen och grundskolans läroplan beskriver skolbibliotekets roll ur politisk 
synvinkel, medan övriga inofficiella dokument är mer riktlinjer och förslag på hur skolbiblioteken 
kan jobba framledes för att utvecklas.
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1.2 Problemdiskussion

Det är problematiskt om unga människors läsning av böcker minskar. Bokläsandet har ett stort 
värde, och som tidigare nämnt är läskunskaper och läsförståelse viktiga kunskaper att ha för att 
klara av att vara delaktig i samhället. Det finns också andra värden med läskunnighet, inte minst för 
kontakten med stora delar av mänsklighetens kulturarv, som är lagrat och presenterat i böcker. Det 
gäller att tidigt väcka ett intresse för läsning som på längre sikt rustar ungdomarna för framtiden, då 
de bör ha förmågan att delta i olika typer av samtal och läsa olika typer av texter (Limberg och 
Hampson-Lundh 2013 s.133f). 

Skolbibliotekets roll som pedagogisk resurs kan tyckas borde uppmärksammas mer. Jag kommer att 
studera hur förutsättningarna för samarbete mellan skolbiblioteket och lärare är på den valda skolan 
genom att intervjua lärare. Genom intervjuerna kommer lärarnas syn på skolans bibliotek att lyftas 
fram. Det diskuteras också vilken roll skolbiblioteket kan ha för elevernas läsning. De informanter 
som deltog i undersökningen använde sig inte så mycket av skolbiblioteket i sin undervisning, 
förutom till att låna skönlitterära böcker, men de är alla positiva till skolbiblioteket och de vill gärna 
ha ett samarbete. Ett exempel på samarbete kan vara att yrkesgrupperna lärare och 
skolbibliotekarier tillsammans diskuterar elevers olika läsförmågor. Det underlättar för elever som 
behöver stöttning i sin läsutveckling om de får möjlighet till hjälp med att finna böcker på passande 
nivå. På längre sikt kan ett samarbete mellan skolbibliotek och lärare betyda att svenska ungdomar 
visar bättre resultat när det gäller läskunskaper. Vilket betyder att vi genom läsundervisning hjälper 
dem att bli självständiga samhällsmedborgare, som på egen hand klarar av sitt vardagliga liv och 
kan vara med och forma ett samhälle. Det behövs dock en diskussion om hur vi tar oss dit, det 
verkar också vara väldigt olika förutsättningar på olika skolor/ skolbibliotek.

Mats Dolatkhah beskriver skolbiblioteket som en mycket viktig del av skolan. Han menar att 
skolbiblioteket genom krav och uppmuntran ansvarar för att barn och unga utvecklar en god 
läsförmåga. Det kan ses som en rimlig uppgift för ett skolbibliotek att stödja och främja alla elevers 
läsutveckling på deras egna villkor, men det är också viktigt att hjälpa eleverna att få kontakt med 
olika typer av texter även utanför den egna bekvämlighetszonen (Limberg och Hampson-Lundh 
2013 s. 116, 133). Enligt Dolatkhah saknas idag kunskap inom området skolbibliotek och dess 
pedagogiska roll inom skolan. 
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1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att studera hur lärarna på en högstadieskola använder skolbiblioteket, 
samt klargöra vilka möjligheter de ser i ett samarbete mellan yrkesgrupperna. Undersökningen 
kommer också att synliggöra olika förutsättningar som finns för ett samarbete mellan lärare och 
skolbiblioteket, när det gäller elevernas läsundervisning. Med undersökningen vill jag på ett 
lättfattligt och överskådligt sätt visa hur detta specifika skolbibliotek används i resurssyfte av 
lärarna. Jag vill också uppmärksamma att ett mer utvecklat samarbete skulle kunna gynna elevernas 
läskunskaper. Jag har avgränsat mig till årskurserna sex till nio på en högstadieskola, och gör 
studien på denna skolas bibliotek. Jag vill betona att resultatet utgår från en enda skola och därför 
kan det inte ses som representativt för alla skolbibliotek. Däremot hoppas jag att denna studies 
resultat gör att den valda skolan ser det som en utvecklingsmöjlighet och tar till sig resultaten på ett 
positivt sätt.

1.4 Frågeställning

Utifrån syftet ovan har frågeställningarna formulerats. Mina frågeställningar fokuserar på 
samarbetet mellan skolbiblioteket och skolans lärare, främst inom ämnet svenska. 
 

1. Vilken roll spelar skolbiblioteket i läsundervisningen?
2. Hur samarbetar lärarna med skolbiblioteket?

1.5 Centrala begrepp

Här förklaras några begrepp som återkommer i studien.

Taxonomi: En taxonomi är en värderingsskala. Ordet taxonomi betyder noggrann, vetenskaplig 
systematik (www.ne.se).

Skolbibliotek: Vad som läggs i begreppet skolbibliotek har växlat mellan olika tidsperioder, men i 
en fortfarande aktuell utredning föreslog statens kulturråd följande definition: ”Skolbiblioteket är 
den plats i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal 
som kan förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag” (Limberg 2003 s. 
12f). I Nationalencyklopedin anges att skolbiblioteket tillhandahåller resurser i form av medier, 
teknik och personal för att tillgodose elevers och lärares behov av litteratur och information i 
skolarbetet (Supplementband III, 2000).

Bibliotekarie: Person med kandidat- eller magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap 
som ansvarar för skolans biblioteksverksamhet (Malmberg 2014 s.14).
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång

Här presenteras ett urval av tidigare forskning i ämnet skolbibliotek. Jag har använt mig av källor 
som är nära i tid och avgränsar mig också till svensk forskning. Jag har använt mig av den forskning 
som jag anser vara av vikt för min egen studie och för mina slutsatser. Meningen med 
undersökningen är inte att täcka all internationell forskning, utan att lyfta fram de möjligheter som 
finns i användandet av skolbibliotek, men också se på hur en skolas organisation kan begränsa 
användandet. Det saknas inte forskning av skolbibliotek, men eftersom verksamheten hela tiden 
förändras behöver också forskningen uppdateras ofta.

2.1 Forskning om skolbibliotek

Undersökningen På säker grund skrevs på uppdrag av Svensk biblioteksförening. De ville 
identifiera vilka forskningsfrågor som biblioteken själva tyckte var viktiga. För skolbibliotekens del 
handlade det bland annat om bibliotekens betydelse för lärande, bibliotekarien i 
undervisningsprocessen och effekter av läsfrämjande verksamheter (På säker grund, 2011). I viss 
mån gör min undersökning just det som studien efterfrågar. Detta genom att se på hur lärare 
använder skolbiblioteket och hur samarbete mellan lärare och skolbibliotek kan gynna elevers 
läsförmåga. 

Louise Limberg var 2013 delaktig i att skriva och sammanställa forskningsantologin 
Skolbibliotekets roller i förändrade landskap. Den redovisar forskning som har skett och som pågår 
om skolbibliotek. Limberg beskriver själv skolbibliotekets uppdrag genom historien som nära 
kopplat till läsning och lärande (Limberg 2013 s. 9). Ett flertal biblioteksforskare deltar i antologin, 
bland andra Cecilia Gärdén och Mats Dolatkhah, som nedan ger sin syn på forskning inom 
skolbibliotek. Gärdén tycker att det är svårt att svara på vad det finns för forskning om just 
skolbibliotek. Det menar hon beror på dels hur skolbibliotek definieras och dels på hur forskning 
definieras. De definitioner som finns idag behöver uppdateras. Gärdén vill helst se exempel på hur 
biblioteksforskningen används i verkligheten, hon tycker att utvecklingsbehovet för Sveriges 
skolbibliotek kan sammanfattas som forskning och kompetensutveckling. Då betonas att biblioteken 
behöver stöd både av forskning och beprövad erfarenhet. Gärdén skriver också att det behövs mer 
forskning om skolbibliotek anpassad efter svensk skola och svenska styrdokument (Limberg och 
Hampson-Lundh 2013 s. 71-101).

Limberg och Gärdén anser alltså att det finns brister i forskning kring skolbibliotek. Mats 
Dolatkhah ger i nämnda antologi ett flertal exempel på att det är viktigt med läsfrämjande insatser i 
skolor. Dolatkhah forskar själv om skolbiblioteket i relation till barns och ungas läsning och menar 
att forskning om skolbibliotek är ett bra stöd för att fatta beslut om hur läsfrämjande arbete kan 
bedrivas. Han uttrycker oro för att skolbibliotekens betydelse förminskas för elevers läsutveckling, 
om insatsen begränsas till ett passivt förmedlande. Frågan om hur samarbete mellan lärare och 
skolbibliotek fungerar är klassisk i skolbiblioteksforskning och att en nyligen genomförd norsk 
studie pekar mot att ökat samarbete gynnar även läsundervisningen. Dolatkhah skriver dock, liksom 
Gärdén om att både skolbibliotekets och forskningens roller behöver definieras (Limberg och 
Hampson-Lundh 2013 s. 111-134).
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2.2 Samarbete

Amira Sofie Sandin har också hon fått fram liknande resultat i den undersökning som gjordes om 
hur mötet med biblioteket påverkar och bidrar till elevers lärande. Hennes undersökning visade att 
samspelet kan variera från att inget planerat och formellt samarbete mellan bibliotekarien och lärare 
förekommer, till att bibliotekarien är en naturlig del i arbetslaget och kontinuerligt deltar i 
diskussioner och planering av verksamheten (Sandin 2011 s. 200). 

Monica Nilsson skriver i sin bok Informationsfärdighet i skolan- skolbiblioteket som pedagogisk 
resurs, att elevernas förmåga att läsa, skriva och lösa problem förbättras när skolbiblioteket och 
lärare samarbetar. Det visar på att skolbiblioteket är en viktig del i en långsiktig utbildningsstrategi 
för läskunnighet liksom för ekonomisk, social och kulturell utveckling (Nilsson 2003 s. 12).

I boken Bibliotekarien som medpedagog, som Sofia Malmberg skrivit, tycker hon att det framgår av 
den svenska biblioteksforskning som gjorts under de senaste åren, att såväl lärare som skolledare 
ofta är omedvetna om vad biblioteket har att erbjuda och om bibliotekariens professionella 
kompetens. Detta är ett stort hinder för bibliotekets integration i den ordinarie undervisningen. 
Forskningsintresset vad gäller skolbibliotek har haft fokus på grundforskning. Den forskningsdel 
som fokuserat på sambanden mellan professionell skolbiblioteksverksamhet och förbättrad 
måluppfyllelse har varit mycket liten. Om skolbiblioteket ska kunna fylla en pedagogisk funktion 
som kan höja elevernas lärande måste det verka genom undervisningen. Bibliotekarien måste 
systematiskt samarbeta med lärare i planering, genomförande, bedömning och utvärdering 
(Malmberg 2014 s. 27f).

I UNESCOs riktlinjer för skolbibliotek kan man också läsa om skolledningens ansvar för 
skolbiblioteket: ”Rektorn bör ha ett nära samarbete med biblioteket i utformningen av 
skolutvecklingsplaner, särskilt inom områdena för informationskompetens och läsfrämjande. 
Rektorn bör också svara för samarbetet mellan undervisningspersonal och bibliotekspersonal” 
(IFLA/UNESCO, 2004 s. 15). 

Maud Hell tar i boken Skolbiblioteksutveckling –Skolutveckling  också upp rektorernas roll i 
samarbeten: ”Rektorer är ansvariga för all verksamhet i skolan, inklusive skolbibliotek” (Hell, 2011 
s. 83)

2.3 Skolbibliotekets pedagogiska roll

Sofi Ekholm har skrivit en studie om vilken roll skolbibliotekarien har i elevers läsutveckling, 
hennes slutsats var att skolbibliotekarien är en outnyttjad resurs. Lärare och skolbibliotekarier skulle 
inom bägge grupper ha stor nytta av ett samarbete för att tillsammans jobba mot bättre resultat inom 
elevers läsförmåga, läskunskaper och läslust (Ekholm 2104).  

Åsa Löwbeer skriver i tidningen Svenskaläraren om att hälften av eleverna i svenska skolor 
fortfarande saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek och efterlyser ett ändrat synsätt på hur 
skolbiblioteket kan hjälpa till med elevers lärande. Hon vill inte att biblioteket ska vara ett rum med 
böcker i, utan en funktion där alla som jobbar på skolan tillsammans utvecklar verksamheten så att 
den i slutändan gynnar eleverna, genom ökade läskunskaper (Löwbeer 2014).
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Louise Limberg skrev redan i sin bok Skolbibliotekets pedagogiska roll från 2003, att hon saknar 
forskning om just skolbibliotekets roll för läsning och läsvanor. Hon berättar att huvuddelen av en 
skolbibliotekaries arbetstid används för att undervisa och handleda elever, alltså en direkt 
pedagogisk roll. Trots detta uppfattar 85% av lärarna bibliotekarien i första hand som förmedlare av 
tryckt material. Det lärarna i Limbergs undersökning uppskattade mest i biblioteket var personalens 
hjälpsamhet, stämningen och miljön i biblioteksrummet och ett rikt bokbestånd. Detta resultat visar 
att biblioteket inte har någon som helst pedagogisk roll. Bibliotekarien framstår här för lärare och 
elever framför allt som materialförsörjare och en person som ordnar det trevligt i biblioteket. 
Limberg menar att skolbibliotekets pedagogiska roll för läsutvecklingens del borde vara särskilt 
framträdande under skolåren, då ett huvudmål för undervisningen är att elever påbörjar och 
utvecklar sin förmåga att läsa och skriva. 

Limberg och Hampson-Lundh skriver i antologin Skolbibliotek i förändrade landskap om att 
skolbibliotekets pedagogiska roll är starkt sammanknippat med elevers lärande ”Kännetecknande 
för ett skolbibliotek är dess uppgift att stödja lärande och undervisning i skolan” (Limberg och 
Hampson-Lundh, 2013).

Det som bibliotekarien kan bidra med då, är dels specialistkunskaper om bibliotek och litteratur, 
dels förmåga att hålla frågor om böcker, information och biblioteksanvändning högt på 
dagordningen i en skola. Detta betyder att en viktig dimension i bibliotekariers pedagogiska arbete 
handlar om samspel med elever och lärare. Skolbibliotekets pedagogiska roll formas i samspel med 
den omgivande skolkontexten, där lärare är nyckelpersoner för bibliotekarierna (Limberg 2003 s. 
48-89). 

2.4 Vidare forskning

Om vi ser på projektet ”Lärande genom skolbiblioteket” som Mikael Alexandersson och Louise 
Limberg genomförde och skrev om i Textflytt och sökslump- Informationssökning via skolbibliotek  
2004, borde vi kunna se en utveckling sedan dess. Författarna genomförde en studie där de beskrev 
samarbetet mellan bibliotekspersonal och pedagoger. Resultatet de kom fram till var att samspelet i 
stor utsträckning vilade på individuella och informella initiativ och skedde med stor 
oregelbundenhet (Alexandersson och Limberg 2004 s. 72). Det har alltså inte hänt så mycket inom 
denna värld under de senaste tio åren.      

Det finns en lucka här i forskningen om skolbibliotekets pedagogiska roll, som jag hoppas att min 
studie kan hjälpa till att fylla. Resultatet av min undersökning kommer ni att märka ligger i linje 
med det Mats Dolatkhah också kommit fram till. Han konstaterar att lärare och bibliotekarier som 
deltagit i tidigare undersökningar, ensidigt fokuserar på skönlitteratur och andra tryckta källor. Det 
har tydligen inte skett någon utveckling inom detta område sen 2003, då Louise Limberg skriv om 
samma sak. Detta synsätt begränsar skolbibliotekets potentiella betydelse för att utveckla 
lässtrategier och -läskompetenser för olika gengrer och medier (Limberg och Hampson-Lundh 2013 
s. 118). 
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3. Teoretisk ram

I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen som jag utgått från. 

Som teoretisk ram har jag utgått från Loertschers taxonomi. En taxonomi är en värderingsskala och 
just denna utformades av den amerikanske biblioteksforskaren David Loertscher år 1982. Den 
utkom i reviderad och uppdaterad utgåva år 2000 och är den version som jag använt mig av. 
Taxonomin är uppdelad i tio nivåer och beskriver samarbetet mellan biblioteket och skolan. Den är 
tänkt att användas som ett redskap som kan utveckla användningen av skolbibliotekets verksamhet. 
Genom att titta på taxonomin kan man se i vilken grad skolbiblioteket är integrerat i skolans 
verksamhet. Skalan går från passivt till aktivt. Loertscher anser att alla nivåerna i taxonomin är 
nödvändiga och han tycker inte att någon nivå bör hoppas över. Samarbetet behöver enligt 
Loertscher inte ligga på den högsta delen av skalan hela tiden, men om det aldrig finns där, bör 
verksamheten tänkas igenom och det bör undersökas vad det beror på.

Jag kommer även att använda mig av denna taxonomi i analysen. En fördel med att använda sig av 
en taxonomi är att det är ett tydligt verktyg. Det är lätt att se var på skalan man befinner sig och man 
kan också lätt se vad man kan göra för att utveckla sitt arbete. Taxonomi är dessutom mycket 
användbart i analysen just för att det går att placera in informanternas svar i en befintlig skala och 
på så sätt se var de befinner sig och vad de kan göra framledes. Jag valde att använda Loertschers 
taxonomi just för att den har många och detaljerade steg. Detta för att få så tydliga svar på 
forskningsfrågorna som det är möjligt att få. Samarbete är ett väldigt allmänt begrepp som 
taxonomin här kan hjälpa till med att se olika nyanser i. Loertschers taxonomi gör det enklare att 
kategorisera nyanserna i informanternas svar. Det vill säga, placera intervjusvaren i olika nivåer. 
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3.1 Loertschers taxonomi

Här presenteras de tio nivåerna i värderingsskalan, Loertschers taxonomi. Taxonomin kommer 
också att användas som analysinstrument.

1. Icke-inblandning i undervisningen

Biblioteket spelar ingen roll för undervisningen. Undervisningen äger rum helt utan att biblioteket 
används. Detta kan naturligtvis vara befogat för mycket av den undervisning som bedrivs på en 
skola, men problem uppstår om detta är regel.

2. Biblioteket som lagerlokal

Biblioteket tjänar som bokförråd för självbetjäning. Detta betyder att lokalen är öppen och medier 
tillgängliga för den som själv tar initiativet och kan finna det han vill ha. Detta kräver att biblioteket 
är välorganiserat och inbjudande. Denna nivå omfattar biblioteksarbete med urval, förvärv, 
skyltning och underhåll av mediabeståndet. Det är sådan service som inte märks när den fungerar, 
men som alla klagar på när den inte fungerar. 

3. Individuell referenstjänst

Elever eller lärare får begärd information eller material som de uttryckligen ber om. På denna nivå 
spelar bibliotekarien den roll som vi är så förtjusta i, att de som trollkarlar plockar fram det material 
någon frågar efter. Arbetet på denna nivå innebär också framställning av litteratur och liknande 
information. 

4. Spontan samverkan

På denna nivå improviserar man en verksamhet i samverkan, då bibliotekarien hjälper till att plocka 
fram material utan tidigare planering. Det kan handla om att någon tagit upp en fråga på en lektion 
och läraren bedömer att frågan är tillräckligt intressant för att utforskas närmare, men svaret finns 
inte i klassrummet, utan man får söka information i biblioteket. Detta kan leda till inspirerande 
arbete i en klass, men också bli en ursäkt för brist på planering. I så fall ställer bibliotekarien upp 
med ett slags barnvaktsservice.

5. Flyktig planering

En informell kort planering med lärare, när biblioteket skall användas i undervisningen. Vanligen 
äger denna planering rum i kapprummet, i lärarrummet eller i matsalen och bibliotekarien talar om 
att den har en idé om hur man skulle kunna arbeta med exempelvis försurningsfrågor och använda 
ett nytt material som just inskaffats... eller ”har du sett... ? Kan jag skaffa en film... ?” Läraren lär 
sig på denna nivå att använda bibliotekariens idéer för att förnya sin undervisning. Bibliotekarien 
fungerar som idégivare och inspiratör.
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6. Planerad materialförsörjning

Bibliotekarien går igenom och plockar fram material i förväg till projektarbete eller temastudier, då 
läraren ber om det. Bibliotekarien lånar från andra bibliotek, köper eventuellt nytt material. Om 
bibliotekarien får tillräckligt mycket tid kan denne dränka lärare och elever i material.

7. Missionerande utåtriktat arbete

Här gör bibliotekarien en samlad ansträngning för att försöka sprida idén om ett undersökande 
arbetssätt och bibliotekariens roll för detta. Man försöker göra PR för bibliotekets alla resurser, till 
exempel genom information på konferenser, arrangerande av studiedagsprogram, presentationer av 
olika medier och hjälpmedel, författarbesök, poesiveckor med mera.

8. Formell planering

På denna nivå är bibliotekarien och biblioteket ett direkt stöd i undervisningen. Bibliotekarien har 
tillsammans med läraren förberett ett kursavsnitt och är införstådd med vad hela avsnittet gäller. 
Den kan då handleda eleverna på ett ändamålsenligt sätt och också ge läraren idéer och tips om ett 
effektivt utnyttjande av biblioteket. Bibliotekarien är dock inte inblandad i att formulera målen för 
kursmomentet.

9. Undervisningsplanering

På denna nivå deltar bibliotekarien i varje steg av arbetet, det vill säga målformulering, 
uppläggning, genomförande och utvärdering av ett kursmoment. Bibliotekarien har också ansvar 
tillsammans med läraren för resultatet av arbetet. Det betyder att denne är med och bedömer 
elevernas prestationer. Bibliotekarien kan avgöra hur de har lyckats med informationssökning, 
medan läraren bedömer kunskapsinnehållet. På denna nivå är lärare och bibliotekarie helt 
jämbördiga parter i arbetet. De delar ansvaret utifrån sina olika kompetenser: Bibliotekarien är 
specialist på informationssökning och bibliotekets medier, läraren är ämnesspecialisten som har den 
pedagogiska kompetensen och känner eleverna väl.

10. Pedagogiskt utvecklingsarbete

Tillsammans med övriga pedagoger deltar bibliotekarien i förändrings- och utvecklingsarbete av 
den undervisning som bedrivs på skolan, i rektorsområdet eller kommunen. Bibliotekarien är nu 
kollega till lärarna. Bibliotekariens specialkurser om mediamarknaden, informationskällor,
befintligt mediabestånd, informationssökningsstrategier gör denne särskilt värdefull för 
utvecklingsarbetet. 
(Loertcher 2000 s. 15ff). 
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4. Metod

Detta kapitel beskriver hur arbetet med studien har fortskridit. Först beskrivs vilken metod som 
används, och varför just den metoden valdes. Sen följer en genomgång hur intervjuguiden 
upprättades och hur urvalet bestämdes. Jag berättar hur jag gick tillväga med materialet genom 
arbetets gång, och hur svaren placerades in i Loertschers taxonomi. En studies mått av validitet talar 
om för läsaren i vilken utsträckning den angivna metoden undersöker det som den är satt att 
undersöka, hur väl, i det här fallet, intervjuer och dokumentstudier belyser det som studien syftar till 
att undersöka. Det kan också sägas vara ett mått på tillförlitlighet och trovärdighet (Yin 2007 s. 54). 
När det gäller denna undersöknings validitet avspeglar resultatet studiens syfte. Detta var att 
beskriva hur skolbiblioteket på en skola används av dess lärare samt hur förutsättningarna är för ett 
samarbete mellan yrkesgrupperna.
 
Jag har tittat närmare på ett skolbibliotek för att se om, och i så fall hur lärarna använder sig av detta 
bibliotek. Detta skedde genom fallstudier av skolbiblioteket på en högstadieskola där årskurserna 
sex till nio finns. En fallstudie är en studie av ett särskilt fall i dess verkliga sammanhang (Yin 2013 
s. 295). I just denna studie är fallet ett skolbibliotek. Fallstudier är en empirisk undersökning som 
passar bra i denna studie eftersom den studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. Detta är 
en nulägesstudie, där det undersöks hur skolbiblioteket på denna skola används just nu. Fördelarna 
med en sådan fallstudie är att man får detaljerade och djupgående kunskaper om detta specifika 
skolbibliotek, genom att man fokuserar på bara det. Skolbiblioteket och dess samarbete med lärarna 
beskrivs så noga som möjligt. Man kan genom studien komma fram till förklaringar om hur 
samarbetet går till och varför det är på just detta sätt. 

Fallstudiens styrka ligger i att man kan hantera många olika slag av empiriskt material. Som i denna 
undersökning där både intervjuer och styrdokument används. Nackdelarna blir istället att man inte 
får någon bredd i ämnet skolbibliotek. Enligt Yin är det vanligt att forskare ser nedlåtande på 
fallstudier, detta beror till stor del på den brist av stringens, alltså noggrannhet som 
fallstudiemetoden kan uppvisa (Yin 2007 s. 25ff). I en fallstudie undersöks ju endast ett fall, så 
denna studie kan inte ses som representativ för alla skolbibliotek, men den kan ändå ses som ett 
inlägg i debatten. Undersökningen är dock upprepningsbar och kommer att kunna genomföras på 
liknande sätt också i framtiden. På så sätt kan andra forskare se hur och om utveckling sker inom 
området. Läsning är en aktivitet som på ett tydligt sätt knyter an till många viktiga samhällsfrågor. 
Det är därför viktigt med forskning som sätter frågan om läsning och skolbibliotek i relation till 
vidare samhälleliga problemområden (Limberg och Hampson-Lundh 2013 s. 123). 

4.1 Val av metod

Jag har använt mig av kvalitativ metod, eftersom kvalitativ forskning vanligtvis inriktar sig på 
innebörden av händelser i verkliga livet (Yin 2013 s. 96). Metoden tar i min studie form av 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kan ses som ett samtal, det är mer 
flexibelt att ha en sådan intervju och jag ville ha en metod som inte var så strikt, utan tillät just ett 
samtal med informanterna under intervjuns gång. En av de viktigaste informationskällorna i 
samband med fallstudier utgörs av intervjuer (Yin 2007 s. 116). Anledningen till valet av en 
kvalitativ metod, är att semistrukturerade intervjuer genom samtal ger en tydlig bild av vilket 
utrymme skolbiblioteket har i lärarnas tankar. 
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Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att det blir just ett samtal mellan forskaren och 
informanten. Informanten slappnar av och blir öppenhjärtig. Uppgiften för den som utför intervjun 
är att lyssna och försöka förstå snarare än att bedöma och väga respondentens svar. Interaktionen 
mellan intervjuare och den som blir intervjuad gör det också möjligt att inte bara uppfatta tankar 
sprungna ur stunden utan även det som inte sägs. 

Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer att ett samtal är att interagera, inte bara genom att 
tala med munnen utan också genom kroppens andra rörelser såsom till exempel minspel och 
handrörelser (Trost 2010 s. 16). Nackdelarna kan vara att samtalet lätt kan sväva ut och komma 
ifrån ämnet, det är viktigt att forskaren är medveten om detta och kan styra samtalet så det håller sig 
inom ämnet.

4.1.1 Intervjuer

Intervjuer med lärare utgör grunden för mitt empiriska material. Inför intervjuerna upprättades en 
intervjuguide som kan beskrivas som en minneslista över de områden som skulle täckas. 
Intervjuguiden har baserats på forskningsfrågorna. Jag har inte använt mig av någon befintlig 
intervjuguide, utan skrivit frågorna själv. Intervjufrågorna handlar om hur lärarna definierar 
skolbibliotek och hur de använder det, sen går det över till vilken pedagogisk roll informanterna 
tycker att skolbiblioteket har. Intervjuerna avslutades med några frågor om bibliotekspersonalens 
profession och samarbetet mellan yrkesgrupperna skolbibliotekarie och lärare. Vid intervjuerna 
ställdes frågorna i en viss ordning, men vi diskuterade tillsammans innan informanterna kom med 
ett slutgiltigt svar. Frågorna var mer som en samtalsgrund. Trost menar att man vid kvalitativa 
intervjuer vanligen strävar efter att just komma åt, att få veta, vad den intervjuade menar med eller 
hur han eller hon uppfattar ett ord eller en företeelse (Trost 2010 s. 133). 

4.1.2 Urval

När informanter till intervjuerna skulle väljas ut, användes ett avsiktligt urval, som ofta görs 
medvetet inom kvalitativ forskning. Syftet med det är att arbeta med dem som ger de data som är 
mest relevant för studiens ämne (Yin 2013 s. 93). Valet föll på att utgå från lärare i ämnet svenska. 
Detta eftersom läsning till stor del ingår i deras ämne och de förväntas ha viss insikt i 
biblioteksverksamheten. Informanterna representerar fyra olika årskurser, detta för att se om det 
fanns några likheter eller skillnader på hur de använde biblioteket oavsett ålder på eleverna. De 
deltagande informanterna är alla utbildade lärare och undervisar i ämnet svenska på högstadiet. 
Lärarna 1-3 har omkring 15-20 år lång yrkeserfarenhet inom skolan. Lärare 4 är relativt nyutbildad. 
Genom intervjuer med lärare förklaras hur just detta skolbibliotek används. För att visa hur lärare 
ser på skolbiblioteket har fyra stycken lärare intervjuats, alla undervisande i ämnet svenska. Trost 
menar att ett begränsat antal respondenter vid kvalitativa intervjuer är att föredra då många 
intervjuer genererar en stor mängd material vilket tenderar att bli ohanterligt (Trost 2010 s. 143).
Intervjuerna tillsammans med en presentation av relevanta styrdokument, kommer genom analysen 
att öka läsarnas insikter i hur skolbibliotekets pedagogiska roll kan se ut, och hur denna roll skulle 
kunna utvecklas. 
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4.1.3 Hantering av material

Efter att intervjuerna genomförts blev de transkriberade. Svaren redovisas senare i studien. 
Intervjusvaren analyseras genom att de jämförs med den tiogradiga värderingsskalan, Loertschers 
taxonomi som också används som teoretisk ram. I denna studie innebär det att kunskaperna som 
utvinns ur analysen kan påverka kunskaperna om hur ett samarbete mellan yrkesgrupperna 
skolbibliotekarie och lärare kan påverka elevers läskunskaper i stort (Sandin 2011 s. 24f).

4.1.4 Analysmetod

Analysen baseras på det material som framkommit från intervjuerna. Materialet analyseras med 
hjälp av Loertchers taxonomi, detta genom att jämföra informanternas svar med taxonomins nivåer.  
Genom analysen av framkommet material, kan man i taxonomin se på vilken nivå av samarbete 
mellan lärare och bibliotekarie som denna studies skolbibliotek ligger på. Det går också att genom 
nämnda taxonomi få förslag på vad man kan göra för att samarbetet ska utvecklas framledes.

Texterna är tolkade utifrån det som informanterna har berättat. Forskningsintervjun kan ses som ett 
samtal om respondenternas verklighet som har omvandlats till texter som ska tolkas. Intervjuerna är 
informanternas uppfattning av verkligheten. Jag kommer att betrakta delarna, som här är varje 
intervju för sig, samt helheten, om det går att se ett mönster i de samlade intervjuerna. 

4.1.5 Etiska ställningstaganden

Lärarna intervjuades individuellt, varje intervju tog 30-45 minuter och genomfördes i 
skolbibliotekets lokaler efter stängning. Informanterna är anonyma i undersökningen, de är 
benämda som lärare 1, 2, 3 och 4. Ingen har fått se transkriberingarna av intervjuerna. Skolan är en 
högstadieskola med 415 elever i årskurserna sex till nio, men dess namn står inte angivet 
någonstans. Det är en av två högstadieskolor i kommunen. På skolan finns ett skolbibliotek. Jag 
själv jobbar 60 % på den aktuella skolan som utbildad skolbibliotekarie, och en outbildad assistent 
jobbar där 75 %. Eftersom det är min arbetsplats känner jag informanterna som har deltagit i 
studien. Det har jag enbart upplevt positivt. Jag har lätt kunnat sätta mig in i informanternas 
verksamhet och jag har haft en förförståelse om deras yrkesvardag. Fördelarna med detta är att de 
kan prata avslappnat med den som intervjuar dem. Nackdelarna kan vara att de känner sig hämmade 
när vi pratar om vår gemensamma arbetsplats. De vet att studien handlar om hur mycket de 
använder sig av skolbiblioteket och de vill inte framställa sig själva i dålig dager.
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5. Resultat och analys

I detta kapitel binder jag samman min empiri, intervjuerna, med den teoretiska ramen som är 
Loertschers taxonomi. Intervjuguiden har sin grund i forskningsfrågorna och svaren som framkom 
av intervjuerna har vävts in i texten. Intervjufrågorna i sin helhet finns bifogade i bilaga 1. 
Loertschers taxonomi kommer att användas som analysverktyg, men kopplingar görs även till den 
litteratur och annat bakgrundmaterial som presenterats tidigare i uppsatsen. 

5. 1 Vilken roll spelar skolbiblioteket i läsundervisningen?

Alla fyra informanterna definierar skolbibliotek som en plats som ska vara tillgänglig. Med det 
menas att skolbiblioteket bör finnas i skolans lokaler, så att eleverna lätt kan gå dit under 
lektionstid. Det betyder också att biblioteket bör vara öppet hela skoldagen, så att eleverna när som 
helst ska kunna gå dit. Där ska finnas personal hela dagen som kan hjälpa eleverna, och den 
samfällda uppfattningen från informanterna är att det ska vara utbildade bibliotekarier som arbetar i 
skolbiblioteket. Alla informanterna tycker att den främsta uppgiften som skolbiblioteket har, är att 
hitta passande litteratur till eleverna; att bibliotekarien genom referenssamtal ska hitta rätt bok på 
rätt nivå till den elev som hen hjälper just då. 

Bibliotekarien ska också hjälpa till med kompensatoriska hjälpmedel, som exempelvis talböcker, till 
de elever som har någon lässvårighet. ”Det ska vara service med att hitta litteratur och det ska 
finnas tillgång till kompensatoriska hjälpmedel” (lärare 2). ”Eleverna ska kunna få hjälp i 
biblioteket, någon måste visa dem hur de hittar skönlitteratur och faktaböcker. Det är ju elevernas 
arbetsplats” (lärare 3). Den lägsta nivån i Loertschers taxonomi innebär att biblioteket inte används 
alls i undervisningen. Ingen av de som intervjuades tyckte att det stämde överens med deras 
skolbibliotek. Det kan naturligtvis finnas orsaker som gör att en del skolbibliotek hamnar här, om 
man till exempel bor i glesbygdsområden kan det vara lång restid för att komma till ett bibliotek, 
och därför används det inte i någon undervisning. 

De lärare som jag intervjuade besöker alla skolbiblioteket en gång i veckan per klass och de har fyra 
klasser var. På frågan vad de använder biblioteket till svarade alla att de mestadels utnyttjar  
biblioteket till att tillsammans med sina elever låna skönlitterära böcker, som sedan används som 
tystläsningsböcker. I bland jobbar det två lärare i klassen, då kan de dela upp eleverna mellan sig 
varav den ena gruppen jobbar i biblioteket, antingen med tyst läsning eller med andra skoluppgifter. 
Detta betyder ändå att alla klasser besöker skolans bibliotek regelbundet. ”Vi har bokat en timme i 
veckan. Men ska de bara byta bok får de gå dit själva” (lärare 4). 

Två av informanterna påpekar också att läsning är mycket viktigt för att eleverna ska kunna nå 
målen i alla ämnen. Samma två lärare pratade också om att för många elever är skolbiblioteket 
deras enda kontakt med böcker. ”Bibliotekarierna ska få eleverna att tycka det är kul och mysigt att  
läsa, få eleverna att förstå att de ska läsa för sin egen skull” (lärare 1). Tre av lärarna tycker att 
informationssökning och källhantering hör till bibliotekariens roll. ”Man ska kunna använda 
bibliotekspersonalen som hjälp vid sökövningar och annan informationskunskap” (lärare 3).
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Vad ska då en skolbibliotekarie kunna beträffande läsundervisning? Informanterna tycker att 
skolbibliotekarien ska kunna mycket om böcker, men ingen svarade mer specifikt på om de vill att 
bibliotekarien ska kunna något om själva läsundervisningen. De vill istället att bibliotekarien ska 
inspirera eleverna till läsning av skönlitteratur. Bibliotekariens roll när det gäller elevers läsintresse 
och läsinlärning handlar enligt informanterna också om att man ska hjälpa eleverna att hitta rätt 
böcker. ”Bibliotekspersonalen ska hjälpa till med att hålla elever och personal ajour med ny och 
gammal litteratur. De ska inspirera eleverna och handleda personalen. Det är viktigt med 
professionell hjälp, när det gäller läsning måste eleverna få stimulans efter sin egen förmåga” 
(lärare 3). Forskaren Mats Dolatkhah betonar att skolbiblioteket har en mycket viktig roll för 
elevernas läsutveckling. En stor del av skolbibliotekets uppgifter är läsfrämjande insatser och om 
det bara handlar om ett passivt förmedlande är det förödande för eleverna (Limberg och Hampson-
Lundh 2013 s.111-134). Även Ekholm anser att skolbibliotekarien är en outnyttjad resurs när det 
gäller elevers läsutveckling. Hon ser att både lärare och skolbibliotekarier skulle ha stor nytta av ett 
samarbete för att bägge yrkesgrupperna jobbar mot bättre resultat inom elevers läsförmåga, 
läskunskaper och läslust (Ekholm 2014).

Informanterna har som man kan läsa ovan, tydliga krav på hur de vill ha sitt skolbibliotek. 
Loertscher beskriver på nivå tre bibliotekarien som en trollkarl, som plockar fram det material som 
efterfrågas av lärare och elever. Samarbetet består av att den som frågar, får begärd information 
eller material. Den nivåplaceringen passar ganska bra in på det utvalda skolbiblioteket där alla är 
positiva till biblioteket men det inte finns så stort utrymme för planerat samarbete. 

Det framgår tydligt att lärarna vill att bibliotekarien ska ha förmågan att bemöta och leda elever på 
ett bra sätt. Bibliotekariens roll ur ett pedagogiskt perspektiv är enligt informanterna att vara en 
vuxen person som finns i elevernas närhet på ett naturligt sätt. Bibliotekarien ska vara engagerad i 
eleverna och en tydlig ledare. ”Det är viktigt att vuxna har tydliga roller i skolan” (lärare 1). ”Den 
som jobbar med elever måste kunna vara ledare samtidigt som man har en handledande funktion” 
(lärare 3). Informanterna önskar att bibliotekarien ska komma till klassrummet och ha lektioner, för 
att eleverna ska få träffa någon annan än den vanliga läraren. 
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5. 2 Hur samarbetar lärarna med skolbiblioteket?

Alla informanter är mycket positiva till ett samarbete mellan skola och skolbibliotek. Samtliga 
framhåller hur viktigt de tycker det är med skolbibliotek och hur viktigt det är att eleverna läser. 
”Om det blir mer samarbete tror jag att eleverna kommer att utnyttja biblioteket mer” (lärare 1). 
”Skolbiblioteket bör vara en naturlig del av verksamheten. Det skulle kunna användas i alla 
ämnen. Det är bra om bibliotekarien är med i ett arbetslag ellet ämneslag för att kunna delta i 
planering av teman eller dylikt” (lärare 2). Nilsson beskriver skolbiblioteket som en viktig del i en 
långsiktig utbildningsstrategi, detta för att samarbete mellan lärare och skolbibliotek gynnar 
elevernas förmågor, inte bara när det gäller läsning utan också i skrivning och problemlösning 
(Nilsson 2003 s. 12).

Löwbeer skriver att trots det sedan 2011 står i skollagen att alla elever ska ha tillgång till ett 
skolbibliotek, går utvecklingen i Sverige långsamt. Mer än var tionde elev saknar helt bibliotek på 
sin skola och hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat bibliotek. Den största 
utmaningen för att få igång utvecklingen kan enligt Löwbeer ligga i att ändra synsätt på vad ett 
skolbibliotek med en utbildad bibliotekarie kan innebära för elevernas lärande. ”Det ska finnas 
utbildad personal som känner till böcker och författare. Det bör vara en pedagogisk person som 
kan vara en ledare och kan ta emot elever” (lärare 3). ”Det är viktigt med utbildad personal, den 
som jobbar med elever måste kunna hjälpa dem med var de kan ta reda på saker” (lärare 4”). 
”Utbildade bibliotekarier kan styra eleverna mot utmaningar” (lärare 4). ”Kompetens är viktigt, 
det är a och o. Bibliotekarien ska inte vara någon som vaktar biblioteket, den ska kunna inspirera 
elever, både de som läser mycket och de som inte läser alls. De ska kunna styra eleverna mot rätt 
nivå. Känna till böcker samtidigt som de är en vägledare och en handledare” (lärare 1). Detta 
skulle kunna diskuteras, till exempel på svensklärarnas konferenser. En prioriterad frågeställning 
kan då vara hur skolpersonal, lärare såväl som skolbibliotikarie, tillsammans kan utveckla 
skolbiblioteket för att öka elevernas biblioteksanvändande, så att det i slutänden gynnar deras 
lärande med ökade läskunskaper. Skolbibliotekarien ska inte behöva marknadsföra sig själv. Denne 
ska ses som en naturlig resurs i skolan. Skolbiblioteket ska inte bara vara ett rum dit man går för att 
få tips på böcker som man kan låna (Löwbeer 2014 s.18).

Om frågor uppkommer på en lektion och elever skickas iväg för att utforska om svaren finns i 
biblioteket kallas det enligt Loertscher för spontan samverkan. Ingen lärare har tänkt på att i förväg 
fråga om bibliotekarien är tillgänglig, vilket medför att många elever vill ta del av bibliotekariens 
tjänster samtidigt. Loertscher kallar på nivå fyra detta för barnvaktsservice, inte samarbete. 
”Skolbiblioteket handlar om tillgång och service” (lärare 1). De informanter som blev intervjuade 
beskrev att de hade en timma i veckan per klass bokad i biblioteket och de visste att de andra 
lärarna i svenska också hade det. De vet alltså om att det finns andra klasser som jobbar i 
biblioteket, så det är inte bara att gå dit. Kanske det påverkar hur informanterna svarade, för de 
tyckte inte att det stämde in på hur de använde biblioteket. 
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Flyktig planering, kan exempelvis vara ett snabbt möte i korridoren eller i matsalen då läraren har 
en idé om undervisning där biblioteket kan användas. Diskussion uppstår om att bibliotekarien ska 
medverka. Denna typ av planering finns på nivå fem i taxonomin. Informanterna tyckte inte att det 
här var ett bra sätt att arbeta på, men medger att de ändå hamnar i den situationen rätt ofta. 
”Biblioteket är en förlängd arm av undervisningen” (lärare 4). Det kan uppfattas som att denna 
flyktiga planering förringar skolbibliotekets pedagogiska funktion genom att läraren inte tar sig tid 
att tillsammans med bibliotekarien planera verksamheten. Idén kan uppstå vid ett möte, men 
diskussionen bör utvecklas till en samplanering ”Någon enstaka gång ber vi biblioteket om hjälp 
långt i förväg, detta beror på brist i planeringen” (lärare 2).

Nivå sex i taxonomin, benämnd som planerad materialförsörjning, den hamnar man på om lärarna i 
förväg planerar och involverar bibliotekarien i projekt eller teman. Om bibliotekarien får tid på sig 
att plocka fram befintligt material, låna in medier från andra bibliotek eller till och med köpa in 
nytt, då blir detta en samverkan mellan lärare och bibliotekarier som verkligen gynnar elevernas 
lärande på ett bra sätt. På denna nivå deltar bibliotekarien från början i lärarens planering av ett 
område. Bibliotekarien ses som ett direkt stöd i undervisningen och kan handleda elever och ge 
läraren tips om hur man bäst utnyttjar biblioteket i detta arbete. 

Att förmedla litteratur och mediekunskap bygger till stor del på förtroende mellan 
skolbibliotekarien, läraren och eleverna. Detta behöver man förankra genom att vara med i det 
naturliga arbetet på skolan (Löwbeer 2014 s. 19). Samspel i sig bidrar till att synliggöra kompetens. 
Där det finns en utvecklad samspelsrelation, kan det leda vidare till ett ännu mer utvecklat 
samarbete (Alexandersson och Limberg 2004 s. 80). Det handlar också om att bryta vanor och 
intressera sig för varandras områden. Klarar man av det öppnas också nya vägar för elever som då 
kan få läshjälp på olika nivåer, i olika miljöer, beroende på vad man behöver. Hit har inte 
informanterna nått ännu, som tidigare nämnts finns viljan men inte tiden till planering. ”Vi skulle 
behöva planera tillsammans, jag vet inte hur vi ska komma tillrätta med det” (lärare 2). ”Det är 
roligt med samarbete och det behövs. Om det blir mer samarbete tror jag att eleverna kommer att 
utnyttja biblioteket mer” (lärare 1). ”Samarbete är en förutsättning” (lärare 3).

På taxonomins tionde och högsta nivå är lärare och bibliotekarie jämbördiga parter i arbetet och 
delar på ansvaret utifrån sina olika kompetenser. Grundtanken med UNESCOs manifest är att 
skolbiblioteket spelar en viktig roll i förmedlandet av de tankar och den kunskap som ligger till 
grund för ett informations- och kunskapssamhälle med ansvarsfulla och källkritiska medborgare. 
Det ställs upp riktlinjer för vad som krävs för att skolbiblioteket ska kunna ge eleverna stöd i 
utbildningen och poängteras att eleverna kan nå högre måluppfyllelse när biblioteket och lärarna 
samarbetar. Man antar också ett vidare perspektiv och ser skolbiblioteket som en vital del såväl för 
en långsiktig utbildningsstrategi för läskunnighet, som för ekonomisk, social och kulturell 
utveckling. Om skolbiblioteket ska kunna fylla en pedagogisk funktion som ska höja elevernas 
lärande måste det verka genom undervisning. Bibliotekarien måste systematiskt samarbeta med 
lärare i planering, genomförande, bedömning och utvärdering (Malmberg 2014 s. 27-34). 

I avsnittet om tidigare forskning nämndes Amira Sofie Sandin, hennes forskning visar på att 
samspelet kan variera från att inget samarbete alls förekommer mellan lärare och bibliotekarier till 
att bibliotekarien är en självklar del i skolans verksamhet med planering och genomförande (Sandin 
2011 s.200)
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Skolbiblioteket måste, enligt Kungliga Bibliotekets rapport, integreras med den pedagogiska 
verksamheten för att kunna bedriva den verksamhet som krävs. Bibliotekarien ska vara kollega till 
lärarna och delta i skolans utvecklingsarbete. Samspelet mellan fackutbildade bibliotekarier och 
lärare ska ses som symmetriskt. Det vill säga att det sker mellan jämställda och jämbördiga parter. 
Var och en är införstådd med att de har skilda kompetenser, som är viktiga i sammanhanget. 
Uppdraget att ansvara för skolans bibliotek och den pedagogiska verksamheten vilar på en 
gemensam förståelse av skolverksamheten i sin helhet (Alexandersson och Limberg 2004 s. 73f). 
Det är hit, till den högsta nivån i Loertschers taxonomi man ska sträva med skolbiblioteket. Hit har 
inte det utvalda skolbiblioteket nått ännu, men förutsättningarna finns. Alla informanterna är mycket 
positiva till samarbete.
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6. Slutsatser och diskussion

Med utgångspunkt i uppsatsens frågeställning redogörs här för de huvudsakliga slutsatserna utifrån 
intervjuresultatet och den tillhörande analysen. 

Loertschers taxonomi är som tidigare nämnts en värderingsskala med tio nivåer, där det tydligt går 
att utläsa vilken nivå samarbetet mellan skolbiblioteket och skolan befinner sig på. Det är också lätt 
att se vad som kan utvecklas och förbättras framöver i samarbetet mellan skolbiblioteket och 
lärarna, och därmed hjälpa eleverna att komma vidare i sin läsutveckling. Informanternas svar har 
jag som författare tagit mig rätten att placera in på den nivå i den tio-gradiga skalan där jag tycker 
att de passar in. 

Ser vi tillbaka på vad som står i skollagen, bibliotekslagen och grundskolans läroplan visar inget av 
dessa dokument på att någon vidare utveckling av skolbiblioteken kommer att ske. Dessa 
styrdokument håller alla en mycket låg profil i frågan och vill inte sträcka sig längre än att alla 
elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Övriga dokument som litteraturutredningen, UNESCOs 
skolbiblioteksmanifest och Kungliga Bibliotekets rapport, ligger mer i framkant och hävdar att 
skolbiblioteket har en viktig pedagogisk roll. De framhäver också att det bör vara utbildad och 
kompetent personal som jobbar i skolbiblioteket och hur viktigt det är att bibliotekarier och lärare 
samarbetar. Om detta nämns ingenting i skollagen eller i bibliotekslagen.

Informanternas intervjusvar har som tidigare nämnts placerats in på vad jag tyckte var en passande 
nivå i taxonomin. I texten kopplas svaren direkt till forskningsfrågorna som handlar om hur och i 
vilken grad skolbiblioteket används av skolans lärare. Bilden som kommer fram är entydig. 
Resultatet som jag fick fram visar att på den här skolan används skolbiblioteket på ett, vi kan kalla 
det traditionellt sätt, vilket betyder att lärare och elever går dit för att låna skönlitterära böcker som 
sedan används vid tystläsning. 

Svaret på frågan om hur samarbetet mellan lärare och bibliotekarie fungerar, är att det inte fanns så 
mycket planerat samarbete, utan det sker spontant. Lärarna går till biblioteket för att få den 
information och det material som de ber om. Alla informanter var entydiga i sin uppfattning om att 
skolbiblioteket är till för att tillhandahålla skönlitteratur, och att bibliotekariernas främsta uppgift är 
att förmedla denna. Dessa svar placeras på nivå tre i den tio-gradiga skalan. En informant från varje 
årskurs (år sex till nio) valdes ut, för att se om det var några likheter eller skillnader i deras sätt att 
använda biblioteket. Trots att intervjuerna skedde enskilt och informanterna inte visste om varandra 
blev svaren ändå väldigt likartade. Det mönster som träder fram är därför otillfredställande, 
eftersom det visar på en stagnation av biblioteksanvändandet i stället för en utveckling. Dock är det 
en viktig upplysning för att åstadkomma utveckling. Min studie bekräftar snarare tidigare forskning 
angående bibliotekets pedagogiska roll, än visar på ett nytänkande.

Bibliotekariens roll enligt informanterna i min undersökning placerades dock högre upp på 
taxonomin. Informanterna tyckte att bibliotekarien skulle inspirera till läsning, och det tyder på en 
mer utvecklad syn. Lärarna på den här skolan vill alltså att skolbibliotekarien ska vara en inspiratör 
och en vuxen person i elevernas liv. Eftersom alla informanter var positiva till ett utvidgat 
samarbete med skolbiblioteket finns alla förutsättningar för att det kan bli en framåtskridande 
utveckling inom området. 
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På frågan om vilken roll skolbiblioteket spelar i läsundervisningen på skolan fick jag inget klart och 
tydligt svar. Informanternas personliga inställning är bara en av de faktorer som påverkar. 
Lektionernas innehåll är till stor del styrt av det som sägs i läroplaner och kursplaner. Tiden är en 
annan faktor som spelar in. Det går inte att tillbringa alla lektioner i skolbiblioteket, hur gärna lärare 
och elever än vill, då det är mycket som ska hinnas med på svenskalektionerna. Läsundervisning är 
inte heller högt prioriterat på högstadiet. Informanterna är medvetna om att läsning har stor 
betydelse för många av skolans ämnen, och de tycker det är bra att eleverna läser mycket. Lärarna 
vill att skolbiblioteket ska ha en naturlig roll i elevernas vardag, och att skolbibliotekarien är en 
person som eleverna har förtroende för. Det påverkar också om biblioteket har generösa öppettider 
så eleverna kan gå dit när helst de vill under skoldagen, många elever på högstadiet ger lätt upp vid 
motgångar och om skolbiblioteket är stängt när de kommer dit väljer de att inte komma tillbaka vid 
annat tillfälle. Det är också av stor vikt att bibliotekspersonalen kan hjälpa eleverna att hitta rätt 
bok, så de kan finna en mening i att läsa. Allt detta bidrar till läsundervisningen, fast det inte ligger i 
linje med det som läroplanen säger.  Lokaler och öppettider råder tyvärr inte biblioteken själva över, 
utan det är till stor del en ekonomisk fråga som skolledning och kommunpolitiker bestämmer över. 
Detsamma gäller tillsättning av personal i biblioteket. 

Samarbetet mellan lärarna och skolbiblioteket på den aktuella skolan är inte så utvecklat. 
Informanterna har en timme per klass och vecka inbokat i biblioteket, men det kan knappast kallas 
för samarbete. Även om bibliotekarien hjälper eleverna och läraren är närvarande under lektionen 
finns ingen planering över huruvida de ska gå vidare och utveckla läsundervisningen. Det är ändå 
ett positivt resultat att biblioteket finns med i undervisningen och att alla elever får tillfälle att 
komma dit åtminstone en lektion per vecka. Samarbete mellan bibliotekarier och lärare borde 
uppmärksammas och uppmuntras. Genom samarbete kan stereotypiseringar upphävas och olika 
yrkesgruppers kompetenser kan synliggöras. Skillnaderna mellan yrkesgrupperna kan ses som 
tillgångar genom att de skilda kunskaperna och kompetenserna kan komplettera varandra (Sandin 
2011 s. 202). 

I min undersökning visar intervjusvaren att det finns en önskan om ett samarbete. Allt pekar på att 
detta är möjligt och att yrkesgrupperna kan dra nytta av varandra i sin strävan att få elever att öka 
sin läsförmåga och läslust. Även om lärarna är positiva till samarbete måste dock tid frigöras till 
gemensam planering med skolbiblioteket. Lärarna bestämmer inte över sin arbetstid, utan detta 
måste beslutas av skolledning och skolpolitiker. En stor del i hur skolbiblioteket används på skolan 
avgörs alltså av andra. Lärarna är också styrda av läroplaner och kursplaner. Hur gärna lärare och 
bibliotekarier än vill samarbeta har de inte möjlighet. Det är viktigt att få till en gemensam 
planering, även om det pågår en ständig kamp om tiden i skolan. För att få till en verksamhet som 
gynnar elevernas lärande är det en förutsättning att lärare och skolbibliotekarier tillåts att mötas för 
att skolan ska kunna dra nytta av deras respektive kompetenser. Ett bra samarbete mellan dessa 
yrkesroller kan ge många pedagogiska vinster.
                                                                      
Förutsättningarna för ett samarbete mellan yrkesgrupperna på skolan verkar vara goda. Alla 
informanter är positivt inställda till skolbiblioteket och vill gärna ha ett utvecklat samarbete. 
Internationella undersökningar av elevers läsförståelse och läsförmåga de senaste åren visar som 
tidigare nämnt, entydigt på att svenska elevers förmågor vad gäller detta stadigt försämras. 
Genomtänkta satsningar på skolbibliotek kan, förutom högre måluppfyllelse, vara ett led i att vända 
den negativa trenden. För att skolbiblioteket ska kunna vara en del i den processen krävs dels att 
skolledning ger skolbiblioteken ekonomiska och praktiska förutsättningar att vara pedagogiska 
aktörer, dels att det finns utbildade skolbibliotekarier som bryter ny mark (Malmberg 2014 s. 30).
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Ämnet skolbibliotekets samarbete med skolan verkar dock vara aktuellt i forskningsvärlden. Den 
artonde november 2014 skickades ett brev ut till nätverket biblist. Detta brev har skrivits av Elin 
Lucassi på Kungliga Biblioteket, där hon söker deltagare till en antologi som ska skrivas och denna 
antologi ska handla om just bibliotekens pedagogiska roll. Deltagarna ska få bidra med texter från 
verkligheten som resonerar och reflekterar kring utvecklingen av den pedagogiska rollen på bland 
annat skolbibliotek. Syftet med denna antologi, säger Lucassi, är att ge en bild av den pedagogiska 
rollens utveckling inom bibliotekssektorn. Hon hoppas att detta arbete ska öppna upp för olika 
samarbeten och att det ska gynna det livslånga lärandet (Lucassi, 2014).

Skolbiblioteket och dess samarbete med lärare är intressant att undersöka framledes, eftersom 
forskning inom området kan vara ett gott stöd för att fatta bra beslut om hur läsfrämjande arbete kan 
bedrivas (Limberg och Hampson-Lundh 2013 s. 111). Detta område är också viktigt att forska 
vidare på om vi vill att våra ungdomar ska få en läsförmåga som mäter sig med ungdomar i övriga 
världen, om vi vill att de ska få leva i ett demokratiskt samhälle där alla har möjlighet att ta del av 
samhällsinformation, att de ska få ta del av demokratiska processer och påverka beslut. Då kommer 
forskningsresultatets användning i ett större perspektiv att bidra till en utveckling av 
utbildningssystemet. 

Som ett exempel på hur det skulle kunna se ut vill jag visa på ”årets skolbibliotek 2014”, som finns 
på Centrumskolan i Växjö. Årets skolbibliotek utnämns av en jury, och alla får lämna in förslag på 
nomineringar. På Centrumskolan finns 270 elever i årskurserna förskoleklass till år sex. På 
skolbiblioteket jobbar tre utbildade bibliotekarier. De berättar i en artikel att läsning och 
läsförståelse är en självklar del av det dagliga arbetet. Det kopplas alltid till informationssökning 
och källkritik i ämnesundervisningen. Rebecca Borg, en av bibliotekarierna, säger att det inte går att 
söka efter information utan att läsa, och när man läser tar man till sig information. Därför kopplar vi 
ihop dem med det ämne som eleverna arbetar med just nu. Jennie Nické jobbar som lärare på 
samma skola och hon ser stora pedagogiska vinster i samarbetet med skolbibliotekarierna. Till 
exempel kan eleverna fördjupa sina arbeten med kritisk läsning och källkritik med hjälp av 
bibliotekarierna.

Rektor på Centrumskolan är Ewa-Lotta Carlsson. Hon menar att lärarnas ämneskunskaper behöver 
kompletteras med andra perspektiv för att lägga en solid grund för elevernas lärande. Eleverna 
måste lära sig att hantera informationsöverflödet i de digitala medierna. Det förutsätter både en god 
läsförmåga och en källkritisk förmåga och här har skolbiblioteket en stor och viktig roll. Ett 
samarbete mellan de olika yrkesrollerna ger ett optimalt koncept som leder fram till en skola för 
dagens och morgondagens förutsättningar (Skolverket, 2014).
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur skolbiblioteket på en utvald högstadieskola används av 
dess lärare, vilka möjligheter de har till samarbete och hur förutsättningarna för ett samarbete 
mellan skolbiblioteket och lärarna ser ut. I studien formuleras två frågeställningar: Vilken roll spelar 
skolbiblioteket i läsundervisningen? Hur samarbetar lärarna med skolbiblioteket? 

Den teori som jag utgått från är en taxonomi, skapad av Loertscher. Den är indelad i tio nivåer där 
man placerar in var samarbetet mellan lärare och skobibliotekarie befinner sig. Denna taxonomi 
används också som analysverktyg. Jag har använt mig av kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Studien är en fallstudie, vilket betyder en empirisk undersökning som 
studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, här ett skolbibliotek. Detta är en nulägesstudie, 
där jag undersöker hur samarbetet mellan lärare och skolbiblioteket på denna skola fungerar just nu. 

Denna studie visar på ett lättfattligt och överskådligt sätt hur detta specifika skolbibliotek används i 
resurssyfte av lärarna. Genom att använda semistrukturerade intervjuer kunde informanterna ha ett 
avslappnat samtal med mig, och min uppfattning är att de svarade på ett ärligt sätt. Jag vill 
poängtera att det inte är den generella sanningen som visas i min studie, men det är mina 
informanters uppfattning. Jag har genom att placera in informanternas svar i Loertschers taxonomi 
kunnat se var på värderingsskalan svaren befinner sig.

Resultatet visar på att det skolbibliotek som studerades mestadels används för att låna skönlitterära 
böcker. Ibland används lokalen som lektionssal, men ofta är det då tystläsning på schemat. 
Informanterna hade alla bestämda åsikter om vad de tyckte ett skolbibliotek var: Det skulle finnas 
nära tillgängligt, vara öppet hela dagen och det skulle finnas utbildad personal där som hjälp när 
eleverna skulle hitta den rätta boken, som sen skulle användas som tystläsningsbok. De riktlinjer 
som finns för skolbibliotek, i lagar och regelverk, var inte så kända för lärarna. Dessa kan skolans 
bibliotekarie informera om och utifrån det diskutera med lärarna hur de tillsammans ska gå tillväga 
för att utveckla skolans bibliotek för att gynna elevernas lärande. 

Förutom läsandet kom informationssökning och källhantering upp vid frågan om vilken roll 
bibliotekarien hade i undervisningen. Dessa ämnen är en stor del av bibliotekariens jobb i skolan, 
men den frågan diskuteras inte i denna studie, som fokuserar på läsning. Att hjälpa eleverna hitta 
fakta nämns av dem alla. Dessa svar har inte kommit upp tidigare. Då har bara läsningen 
diskuterats. Det är ju också elevernas läskunskaper som jag fokuserat på i denna undersökning. 
Naturligtvis har en skolbibliotekarie andra uppgifter än att jobba med läsning, men jag har i denna 
studie valt att inte ta upp flera. Informationssökning och källhantering är absolut några av de 
uppgifter som hör till skolbibliotekariens uppgifter.  
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Lärarna vill att skolbibliotekarien ska ha rollen av inspiratör, någon som lockar fram elevernas 
läslust. Bibliotekarien ska vara en person som kan bemöta elever och ha förmågan att leda dem. 
Lärarna visar en vilja att samarbeta med skolbiblioteket och de pratar också om samarbete med 
andra ämnen i skolan, att det inte är bara i svenska det är viktigt att eleverna ska kunna läsa. Det är 
lika viktigt att ha läskunskaper och läsförståelse också i andra sammanhang. 

Den slutsats jag har kommit fram till med min undersökning är att skolbiblioteket just nu inte spelar 
någon stor roll i denna skolas läsundervisning. Det finns inget utvecklat samarbete mellan 
skolbiblioteket och lärare. Förutsättningarna för ett sådant samarbete är dock goda. Det finns en stor 
vilja till samarbete men det är svårt att få till av olika skäl, exempelvis upplevde informanterna att 
tid till planering fattades. För att få ett ultimat samarbete mellan lärare och skolbibliotek, krävs det 
att skolledningen är stöttande och dessutom generös i sin schemaläggning. Det krävs också att de 
olika yrkesgrupperna är öppna för att släppa in varandra i sina verksamheter. Alla inblandade 
behöver ha insikt i att man kan dra nytta av varandras kompetenser för att nå bästa möjliga resultat. 
Det är viktigt att inte fastna i gamla vanor utan utforska nya möjligheter och våga öppna nya dörrar. 
Om vissa förändringar, där man involverar skolbiblioteket mer i undervisningen, vore möjliga att 
genomföra, skulle man genom samarbete mellan skolbibliotek och lärare kunna höja nivån på 
elevernas läskunskaper och läsförståelse. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Hur skulle du definiera skolbibliotek?

Vad tycker du är skolbibliotekets uppgift?

I vilken utsträckning använder du och dina elever skolbiblioteket?

Vad använder du och dina elever skolbiblioteket till?

Känner du till vad som står i styrdokumenten om skolbibliotek?

Vilken roll tycker du att skolbiblioteket har när det kommer till elevernas undervisning och lärande?

Hur ser du på bibliotekspersonalens kompetens? 

Hur ser du på bibliotekariens roll ur ett  pedagogiskt perspektiv?

Hur ser du på  bibliotekariens roll när det gäller elevers läsintresse och läs- och skrivutveckling?

Hur ser du på ett samarbete mellan skolbiblioteket och skolan?


