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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att ta reda på i vilken grad och på vilka olika sätt skolbibliotek och 

skolbibliotekarier används som redskap och resurs i samband med skönlitterär läsning i 

svenskundervisningen. Detta undersöks med tre forskningsfrågor där metoden för studien 

grundar sig i en fenomenografisk ansats och där resultatet analyseras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Resultatet för studien är baserat på totalt nio kvalitativa intervjuer varav fem 

genomförts med verksamma skolbibliotekarier och resterande fyra med svensklärare 

verksamma i åk 1–3. Samtliga informanter arbetar på kommunala skolor. Resultatet visar att 

det finns en stor variation i hur skolbiblioteksverksamheten fungerar och används på skolorna. 

Resultatet visar också vilken avgörande roll rektorn har för att skolbiblioteket ska fungera som 

en integrerad del i den pedagogiska verksamheten. En slutsats är att det i skollagen behöver 

införas att skolbiblioteken ska vara bemannade med rätt kompetens om strävan efter 

bemannade skolbibliotek över huvud taget ska bli verklighet. Det är alltså inte tillräckligt att 

Skolverket (2022) skriver fram en uppmaning till detta när lagen trots allt står över 



 

3 

 

myndighetsdokument. En annan slutsats är också att lärare och skolbibliotekarier som arbetar 

på samma skolor är överens om att skolbibliotekariens roll för den skönlitterära undervisningen 

har stor betydelse.  

Ämnesord 

Högläsning, rektor, skolbibliotek, skolbibliotekarie, skönlitteratur, svensklärare.  
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Förord 

 

Uppsatsen är skriven av Therese Wihlborg och Cornelia Klint. Vi är båda 

grundskollärarstudenter med inriktning åk F–3 från Högskolan Kristianstad. Samtliga delar av 

studien är gemensamt utförda och är i sin slutprodukt ett arbete båda kan stå bakom och 

försvara.  

 

Vi vill i första hand rikta ett stort tack till samtliga informanter som gjort studien genomförbar. 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Anna Smedberg Bondesson som alltid funnits ett 

mejl bort och som på vägen gett goda råd och användbara tips.  
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1. Inledning  

När vi våren 2022 gjorde litteraturgenomgången hade vi som ambition att undersöka 

läsmiljöns betydelse för elever i åk 1–3. När vi kommit en bra bit in i arbetet insåg vi att 

fokus kring läsmiljön var överhängande brett och spretigt och fann det därför svårt att 

behålla vårt syfte att undersöka ett så vidsträckt område. Det vi däremot fick syn på var 

att några forskare nämnde skolbibliotek och biblioteksmiljöer som betydelsefulla delar 

av läsmiljön och det läsfrämjande arbetet. Därför har vi valt att snäva in siktet och ställa 

frågor kring förekomsten av och hur skolbibliotek och skolbibliotekarier används i den 

skönlitterära undervisningen i svenskämnet. 

 

I skollagen står att varje skola ska ha tillgång till ett skolbibliotek (2010:800 2 kap. 36 

§).  Det framgår däremot ingen information om eller krav på att skolbiblioteken ska vara 

bemannade. Det enda som egentligen specificeras är att det ska finnas lokaler och 

utrustning på skolan för att kunna uppfylla utbildningens syfte. I en publikation från 

Skolverket (2022) Organisera för skolbibliotek i undervisningen poängteras dock 

betydelsen av att bemanna skolans bibliotek med rätt kompetens. Samtidigt betonas 

också att skolbibliotekarier och lärare bör samverka för att i högre grad skapa 

förutsättningar att stärka elevers utbildning och lärande.   

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2022) står under 

rektorns ansvar och övergripande mål att skolbibliotekets verksamhet ska användas som 

en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens. Det står även att rektorn har ett ansvar för att: 

  

skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att 

använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg (s. 19). 

 

Skolinspektionen (2018) har i sin kvalitetsgranskningsrapport undersökt om och hur 

skolor använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i syfte att gynna elevers 

lärande. I slutsatsen framgår att det finns ett stort utvecklingsbehov. I de skolor som 
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undersökts visar resultatet att åtgärder behöver vidtas för att skolbiblioteket ska bli mer 

integrerat i skolans pedagogiska arbete. Det framgår också att samverkan mellan 

skolbibliotekarier och lärare behöver förbättras och förtydligas. Båda parter behöver bli 

mer medvetna om varandras kompetenser och uppdrag vilket förutsätter att tid ges till 

detta. Skolledning och rektorer behöver överlag bli mer medvetna om 

skolbibliotekariers kompetens och vilken resurs skolbiblioteksverksamheten på skolan 

kan vara i samtliga ämnen. Det är rektorns ansvar att se till att skolbiblioteket är 

integrerat i skolans pedagogiska arbete och i rapporten framgår att det ansvaret behöver 

förstärkas (Skolinspektionen, 2018).  

 

DIK (dokumentation, information och kultur) – förbundets definition av skolbibliotek: 

“Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av 

skollagen och nationella kurs– och läroplaner. Under ledning av kompetent personal 

stärker skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en vidgad 

textvärld” (Malmberg, 2017, s. 54) 

 

Svensk biblioteksförenings definition av skolbibliotek: 

“Skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och lärare – inte bara ett rum med 

böcker och datorer” (Malmberg, 2017, s, 55) 

 

Både Svensk biblioteksförening och DIK kämpar intensivt med att genomdriva krav på 

bemannade skolbibliotek runt om i landet för en mer likvärdig utbildning. I sin rapport 

Bemanna skolbiblioteken! skriver de att det länge funnits en samsyn mellan forskare, 

beslutsfattare och ansvariga myndigheter när det kommer till att bemanna skolornas 

bibliotek vars verksamhet visat bidra till en starkare utbildning. De betonar dock att det 

går alldeles för långsamt och att det är för många elever som står utan tillgång till 

bemannat skolbibliotek (Troberg & Linder, 2018). 

 

Trots de fina definitioner av vad ett skolbibliotek bör vara är det tyvärr inte den typen 

av skolbibliotek vi under vår tid på lärarutbildningen haft förmånen att observera under 

vare sig verksamhetsförlagd utbildning eller vid vikariat på olika skolor. Vår erfarenhet 

är istället att det är mer regel än undantag att skolbiblioteken är obemannade och att 

man istället lagt över några procent på en fritidsledare att ansvara för ordninghållandet 
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av biblioteket. Vi har i praktiken även noterat att lärares användning av skolbiblioteket 

varierar stort och därför har också en nyfikenhet väckts kring vad som ligger till grund 

för den stora variationen. Vi har också förstått att det finns en ojämlikhet mellan de 

skolor som har bemannade bibliotek med utbildade bibliotekarier mot skolor som 

saknar detta vilket också är en grundläggande anledning till undersökningen vi 

genomfört.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på i vilken grad och på vilka olika sätt 

skolbibliotek och skolbibliotekarier används som redskap och resurs i samband med 

skönlitterär läsning i svenskundervisningen. Vi vill även ta reda på skolbibliotekarie 

respektive svensklärares upplevelser av detta eventuella samarbete. 

  

1.2 Forskningsfrågor 

 

1. I vilken mån och isåfall på vilka sätt används skolbibliotek i samband med den 

skönlitterära läsningen i svenskundervisningen?  

 

2. Hur och på vilket sätt upplever skolbibliotekarier att deras kunskaper används 

inom skönlitterär läsning i svenskundervisningen? 

 

3. Hur och på vilket sätt upplever svensklärare att skolbibliotekariens kunskaper 

används inom skönlitterär läsning i svenskundervisningen? 

 

2. Forskningsbakgrund 

I inledningen förklarade vi att forskningsbakgrunden tidigare låg till grund för ett annat 

bredare syfte och därav kan skillnaden mellan den bredare bakgrunden mot den nu 

snävare undersökningen inledningsvis verka vid. I slutet av arbetet kommer du som läsare 

att förstå varför vår undersökning kan relateras till det som presenteras i följande avsnitt. 
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2.1 Textrika miljöer i skolan 

Utifrån den läsforskning Hultgren, Johansson och Bjur (2017) tagit del av har de 

definierat fem viktiga faktorer som motiverar barn och unga att bli intresserade av 

litteratur och att läsa. Den första faktorn beskriver att elever ska exponeras för textrika 

miljöer i vilka de uppmuntras till att interagera med texter som finns i deras 

vistelsemiljöer. Artikelförfattarna framhåller också vikten av att skylta och 

tillgängliggöra litteratur inom skolans ramar. Elever ska inte behöva söka sig till böcker 

och texter utan omvänt bör dessa alltid finnas nära. Hultgren, Johansson och Bjur 

(2017) menar att involvera skolans alla miljöer är önskvärt och ger exempel på 

skolmatsalen som kan skylta med kokböcker eller andra för området relevanta texter. 

Chambers (1995) nämner även han betydelsen av att skylta med böcker, inte bara i 

klassrummet utan menar precis som artikelförfattarna ovan att litteratur bör skyltas på 

hela skolan. Skyltning väcker intresse och nyfikenhet, är dekorativt och fungerar som 

“boktips på distans” (Chambers, 1995, s. 30). Chambers menar att lärare och personal 

på skolorna bör sträva efter att även inkludera eleverna i skyltningsarbetet.  

     Halvarsson (2011) har i sin studie observerat en svensk och en engelsk förskoleklass 

i syfte att delvis belysa hur den fysiska miljön kan stimulera elevers litteracitet. I den 

engelska skolan noterade Halvarsson hur man arbetade med att bygga upp skolmiljön i 

olika teman som alla hade utgångspunkt i skönlitterära böcker. Detta var något som de 

engelska lärarna fått erfara bidrog till ytterligare motivation och läsintresse hos eleverna 

(Halvarsson, 2011). Halvarsson noterade också i sin observation av det fysiska 

klassrummet att det fanns ett brett, varierat och lättillgängligt bokutbud med syfte att 

stimulera elevers läsintresse (Halvarsson, 2011). Lundberg och Herrlin (2014) beskriver 

hur man i praktiken kan arbeta för att skapa textrika miljöer. De föreslår precis som 

tidigare forskare att lärare bör skylta med relevant litteratur i klassrummet och att skapa 

ett litet klassrumsbibliotek som kan bidra till närhet av litteratur som eleverna tycker 

om. Ett syfte med detta är att försöka fånga upp och nå de elever som inte visar något 

större intresse för läsning. Att skylta med litteratur baserad på elevernas intressen är av 

stor vikt och de framhåller att faktaböcker därför kan vara en tidig ingång (Lundberg & 

Herrlin, 2014). Även Ingemansson (2016) trycker hårt på betydelsen av att synliggöra 

litteratur i elevernas närmaste omgivning och att den litteratur som eleverna erbjuds ska 

vara relevant utifrån deras ålder, intressen och erfarenheter. 
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I forskningen nämns ofta bibliotek och skolbibliotek i samband med textrika miljöer 

men eftersom studien fokuserar just detta fenomen finns längre ned ett eget avsnitt kring 

vad forskningen närmare tar upp kring dessa.  

 

2.2 Skolans utformning av läsfrämjande miljöer 

Chou, Cheng och Cheng (2016) lyfter betydelsen av att ha mysigt inredda läshörnor och 

vilken betydelse de har för elevers lärande. I sin studie har de dels intervjuat, dels 

observerat 16 förskolebarn i den fysiska klassrumsmiljön. Ett resultat för studien visade 

att en särskilt inredd, varm, trygg och bekväm läsplats i kombination med ett brett 

litteraturutbud förstärker och förbättrar barns lärande samt deras motivation och intresse 

för läsning (Chou m.fl., 2016). Halvarsson (2011) gjorde i sin studie observationer i det 

fysiska rummet där hon bland annat såg ett brett bokutbud framme i båda klassrummen 

som var lättillgängligt för eleverna i syfte att väcka deras intresse och läslust. Hon 

noterade även att det fanns goda läsmiljöer eller läshörnor som var inbjudande med till 

exempel en soffa, mjuka kuddar och varm inredning men framför allt fanns utrymme 

för olika sorters läsning (Halvarsson, 2011).   

     Ingemansson (2016) nämner kort lokala bibliotek och skolbibliotek med fokus på 

dess miljö. Hon menar att biblioteksmiljöerna ofta är annorlunda utformade, mysiga och 

innehållande tusentals böcker som kan hjälpa till att skapa goda läsmiljöer och väcka 

intresse och motivation hos barn och unga (Ingemansson, 2016). 

 

2.3 Högläsning och läsande förebilder  

“Läsare görs av läsare”, framhåller Chambers och betonar att den vuxna spelar en viktig 

roll i att fostra nya läsare (Chambers, 1995, s. 115). I skolan är det lärares och 

pedagogers ansvar att ge elever gott om tid till läsning, stötta, ge respons och förse dem 

med intressebaserade böcker samt arbeta för att skapa en omgivande miljö som 

inspirerar och motiverar till läsning. Två enkla saker en vuxen inom skolan kan göra för 

att vara en god läslärare och förebild är dels att varje dag avsätta tid för högläsning med 

eleverna, dels att tillsammans med dem också utöva tyst läsning (Chambers, 1995). 

Slutligen understryker Chambers (1995) särskilt att vuxna inte kan bestämma vilken typ 

av böcker eller litteratur som tillgodoser elevers tankeliv eller emotionella behov.  
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     En faktor Hultgren, Johansson och Bjur (2017) nämner i sin artikel är en 

stimulerande miljö som även denna syftar till att motivera elever att intressera sig för 

läsning. Inom denna faktor menar forskarna att elever ska få interagera med människor 

som tycker om att läsa, finner läsning stimulerande och förmedlar läsning som en rolig 

aktivitet. Av de faktorer som främjar en god läsmiljö menar författarna att den 

överlägset viktigaste faktorn är de vuxnas inställning till läsning och deras engagemang 

för att arbeta läsfrämjande och gränsöverskridande med detta gällande hela skolmiljön 

(Hultgren m.fl., 2017). Vad läsfrämjande arbete kan innebära i praktiken har två av 

artikelns författare Hultgren och Johansson, därför samlat i ett dokument de kallar 

“Idéer för utveckling av läsmiljön” (se bilaga 1). Idéerna de samlat baseras dels på vad 

de tagit del av i forskningslitteratur inom området, dels på erfarenheter från lärare och 

pedagoger som arbetat läsfrämjande i praktiken (Hultgren & Johansson, 2017, s. 6) 

     I Fatheddines (2018) andra delstudie observerade hon två lärare och hur de i 

praktiken arbetade under svenskämnets litteraturundervisning. Resultatet visade att det 

ofta var högläsning och enskild tyst läsning som utgjorde lektionens aktivitet. Det som 

framkom av resultatet var att läraren har stor betydelse för hur läsningens värde 

exponeras för eleverna. Med läsningens värde menas på vilket sätt läraren visar att 

aktiviteten är meningsfull. Fatheddine beskriver i sin avhandling ett tydligt exempel på 

hur en av lärarna som deltog i studien under en av lektionerna satte sig på en stol mitt i 

rummet och med en bok i handen vilket för stunden lät henne “försvinna in i en egen 

värld” (Fatheddine, 2018, s. 60). Fatheddine observerade under tiden hur eleverna 

försökte nå hennes uppmärksamhet, men att det dröjde något innan hon åter gav dem 

respons. För den som inte är insatt kunde det kanske tolkats som nonchalans, men 

Fatheddine menar snarare att läraren modellerade med “sitt kroppsliga jag” hur hon 

skapar ett läsningens rum och signalerar läsningens värde genom att vara en läsande 

förebild (Fatheddine, 2018, s. 60).  

      Lundberg och Herrlin (2014) skriver att ett tidigt tecken på att ett barn visar intresse 

för läsning är när de vill bli lästa för – att en vuxen läser sagor och berättelser högt för 

dem. Inte bara intresset stärks utan barnen vänjer sig också vid typiska litterära drag för 

de genrer de får lyssna till vilket grundlägger och förbereder barnen för att senare på 

egen hand läsa sagor och berättelser. Lundberg och Herrlin (2014) menar att bli högläst 

för borde vara varje barns rättighet. De menar att barnen genom högläsning övar upp 

ordförråd och begrepp, sin fantasi och förmåga att känna empati. Författarna framhåller 
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också att lärare bör använda högläsningen dels som ett sätt att upptäcka texter 

tillsammans, dels för att skapa delaktighet och gemenskap genom att eleverna får ta del 

av samma textinnehåll (Lundberg & Herrlin, 2014). 

    Vikten av högläsning är också något Halvarsson (2011) noterat vid observationen i 

den svenska förskoleklassen. Vid ett högläsningstillfälle observerade hon hur läraren på 

ett väldigt engagerat sätt använde både rösten och kroppen vid läsningen. Halvarsson 

kunde se att eleverna visade stort intresse och studerade sin lärare med nyfikenhet och 

full koncentration. Halvarsson menar att man som lärare bör fundera på hur man kan 

skapa goda förutsättningar för barns läs – och skriftspråksutveckling där hon menar att 

ett klimat som gynnar och främjar detta bör sättas i fokus. I sin studie problematiserar 

Halvarsson hur forskningsrapporter visat att barn idag i allt mindre utsträckning har 

tillgång till läsande förebilder och att det därför kan vara en bidragande faktor till att 

barn läser mindre. Ur denna aspekt menar hon att det blir än mer viktigt att värna om 

högläsningstillfällena och arbeta med litteratur på ett medvetet sätt med ambition att 

vända denna negativa trend (Halvarsson, 2011). Ingemansson (2016) lyfter fram olika 

faktorer som påverkar hur vi kan bli läsande människor och menar att de didaktiska val 

en lärare gör är grundläggande för att skapa ett läsklimat och en hållbar läsmiljö i 

skolan. En otroligt viktig faktor menar hon är att det måste finnas en läsande vägledare 

som är mer erfaren och förstående – dessa vägledare består av vuxna som berättar och 

läser högt i barns omgivning (Ingemansson, 2016, s. 14).  

     För att skapa en god läskultur på skolan menar Lockwood (2008) att det är av stor 

vikt att lärare och all skolpersonal tydligt ger uttryck för att de är intresserade av läsning 

och att de själva blir betraktade som läsare av eleverna. Han menar att uttrycket “jag är 

ingen stor läsare själv, men…” (vår översättning) är som att skjuta sig själv i foten i 

relation till att försöka skapa en god läsmiljö på skolan (Lockwood, 2008, s. 21). 

 

2.4 Litterära samtal i skolan 

Liberg och Smidt (2019) pratar om läsning som en social aktivitet och menar med det 

att läsningen sker gemensamt i det sociala rummet. Som en del av läsningen som social 

aktivitet ingår att bearbeta det lästa, vilket kan ske genom olika uttrycksformer som 

drama, samtal och bilder. Genom att arbeta med bearbetning av texter utvecklas elever 

att bli läsare i en vidare mening. De betonar att samtalet blir en “brygga mellan texter 
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och erfarenheter”, som bidrar till att elever också utvecklar strategier för att orientera 

sig mellan olika typer av texter (Liberg & Smidt, 2019, s. 70). Genom samtal om texter 

får eleverna också möjlighet att förstå hur andra tänker om samma text vilket gör att 

eleverna själva kan förstå texten på ett djupare plan (Liberg & Smidt, 2019). Vidare 

citerar Liberg och Smidt också Chambers som inleder stycket nedan.  

     “Vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän vi har pratat om den” (Chambers, 2011, 

s. 134). Detta citat återkopplar till hur viktigt samtal om texter och böcker därför blir. 

Chambers menar att om vi inte någonsin pratar om alla de böcker som finns, hur ska 

barn då överhuvudtaget kunna intressera sig för läsning (Chambers, 2011). Att låta 

eleverna dela med sig och prata om sina läsupplevelser med såväl vuxna som 

klasskamrater, såväl spontant som vid planerade tillfällen är något Chambers (1995) 

också betonar. Chambers diskuterar även betydelsen av att vara en tänkande läsare där 

samtal därför blir en central punkt. Han menar att när vi pratar om det lästa får det oss 

att noggrannare funderar över vad vi faktiskt har läst som i sin tur gör oss medvetna om 

vad läsningen gör med oss (Chambers, 1995). Halvarsson (2011) har i sin studie 

observerat och beskrivit hur såväl den svenska som engelska skolan aktivt arbetat med 

att låta elever dela med sig av det lästa och hur eleverna bjöds in till samtal under 

högläsningstillfällena. Lockwood (2008) beskriver att en stimulerande läsmiljö 

inbegriper olika typer av aktiviteter och däribland är boksamtal och att dela 

läsupplevelser två av dessa.  

     Som en parallell till den traditionella litterarurläsningsundervisningen diskuterar 

Widhe (2017) vikten av estetiska uttrycksformer som en del av läsförståelsens principer. 

Den estetiska uttrycksform han främst fokuserar i sin artikel är det kroppsliga 

gestaltandet där grunden till arbete med detta ligger i att ha en god och tillåtande 

klassrumsmiljö – där alla känner att de kan uttrycka sig på sitt eget sätt. Widhe skriver 

att arbetet med estetiska uttrycksformer för läraren möjliggör att i högre grad involvera 

elevernas “sinnen och kroppslighet i ett meningsskapande tillsammans med andra” 

(Widhe, 2017, s. 4). Dramatisering som estetisk uttrycksform tillåter eleverna att vara 

aktiva och ger dem möjlighet att dela sina upplevelser och erfarenheter liksom att ta till 

sig nya. Widhe menar att dramatisering också verkar fungera som drivkraft eller 

“motor” för lärande och motivation hos många elever (Widhe, 2017). I dramatiseringar 

av litteratur ges möjligheter till sammanhang och gemenskap då bokstäverna i boken 

omvandlas till fysiska upplevelser som väcker minnen och aktualiserar tidigare 
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erfarenheter. Nyckeln till arbete med dramatisering menar Widhe finns i lärarens sätt att 

organisera undervisning som gör det möjligt att förstå sammanhang och ta del av 

upplevelser (Widhe, 2017).  

2.5 Skolbibliotekets roll  

I Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (2019) beskrivs hur det idag 

saknas en uttalad styrning om huruvida skolbibliotek skall ha anställda bibliotekarier. 

Det nämns inte i vare sig i skol– eller bibliotekslag och det framgår inte heller några 

direktiv om vilken personal (utbildad eller outbildad) som är tänkt att arbeta där. I 

förslaget till ny skollag (2009) framförde såväl lärarnas riksförbund som svensk 

biblioteksförening att skolbibliotekariens kompetens borde specificeras i skollagen men 

detta var inget som togs i beaktande och än idag många år senare finns det fortfarande 

inget i skollagen som reglerar skolbibliotekariers kompetens.  

I rapporten skrivs att all undervisning i skolan sker under ledning av lärare vilket rent 

teoretiskt betyder att skolbibliotekarier inte är ämnade att bedriva undervisning om de 

inte samtidigt är utbildade lärare. I läroplanerna specificeras dock att 

skolbiblioteksverksamheten ska inkluderas i undervisningen vilket förutsätter att lärare 

och skolbibliotekarier har en god samverkan.  

     På uppdrag av Skolverket sammanställde Limberg (2002) en kunskapsöversikt där 

hon granskat forskning om hur skolbibliotek används som resurs i skolans pedagogiska 

verksamhet. Något som överraskade henne var att det inte i någon större utsträckning 

forskats kring vilken betydelse skolbibliotek har för elevers lärande och läsutveckling. 

Limberg menar att det är överraskande eftersom hon anser att skolbibliotekets 

övergripande mål borde vara att erbjuda rikligt med litteratur och skapa läsglädje och 

läsupplevelser. Limberg betonar att verksamma skolbibliotekarier måste sätta det 

verkliga problemet på kartan och inte gå med på att vara en verksamhet som löper 

parallellt med den befintliga skolverksamheten – utan dessa ska vara ett. Vidare 

förklarar Limberg dock att problemet är djupare rotat än så och att det måste ske en 

förändring på högre nivå (politiskt) om skolbibliotekets roll ska få en starkare position i 

skolans verksamhet (Limberg, 2002) 

     Malmberg (2017, s. 42) menar att ett troligt svar på varför man i skollagen inte valt 

specificera vad en kompetent skolbibliotekspersonal är beror på att det kan vara “svårt 

att skapa en standard som skulle kunna appliceras på såväl storstadsskolor som små 
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skolor på landsbygden”. Malmberg framhåller att skollagens oklara definition kring 

skolbibliotekariens kompetens, dennes uppdrag och vad det inbegriper lämnar stort 

utrymme för rektorer att tolka. Vidare framhåller Malmberg att det ute på skolorna där 

bibliotekarier finns i många fall inte är närmare specificerat vad dennes uppdrag är mer 

än att ansvara för utlåning och returnering av böcker samt strukturera och hålla ordning 

i biblioteket. Det är sällan skolbibliotekarier fått i uppdrag av rektor att hålla i och 

ansvara för aktiviteter som är språk– och lässtimulerande vilket kan kopplas till att det 

dels inte finns någon större medvetenhet kring skolbibliotekariers pedagogiska 

potential, dels den stora variation i kompetens hos de som arbetar som 

skolbibliotekarier. Malmberg framhåller att på de skolor som saknar skolbibliotekarie 

blir detta högst omöjligt och förklarar att det därför bör ligga i rektors intresse att istället 

ha ett gott samarbete med det lokala biblioteket. Men betonar att de lokala biblioteken 

egentligen inte har i uppdrag att komplettera den pedagogiska verksamheten 

(Malmberg, 2017). En oklarhet Malmberg (2017) framhåller när det kommer till vad 

som inte heller specificeras i skollagen är hur mycket tid som bör avsättas för att kunna 

upprätthålla en välutvecklad och fungerande biblioteksverksamhet där det finns 

möjlighet för dess personal att bedriva aktiviteter som kan kopplas till undervisningen.  

     I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport Skolbiblioteket som pedagogisk 

resurs (2018) nämns flertalet gånger rektorns och huvudmannens ansvar för en väl 

fungerande biblioteksverksamhet. Granskningen visar att rektorer sällan ger lärare och 

skolbibliotekarier förutsättningar för en god samverkan för att kunna arbeta på ett 

strukturerat och långsiktigt sätt. Det samarbete som visade sig finnas var det som blev 

gjort över en kafferast eller genom spontana påträffanden. Granskningen visade alltså 

att lärare och bibliotekarier inte ges tillräcklig eller avsatt planeringstid tillsammans. 

Följden av detta visar att det finns en stor bredd på hur och i vilken utsträckning lärare 

använder sig av skolbibliotekariens kompetens. Flera av lärarna på de granskade 

skolorna framhöll att de redan är så uppslukade av sin egen undervisning att det inte 

finns särskilt mycket utrymme för ytterligare samarbeten. I granskningen framkom även 

att skolbiblioteksverksamheten inte är inkluderad i skolans systematiska kvalitetsarbete.  

Ett annat resultat som framkom i granskningen var att skolbibliotek på skolor där 

rektorn är väl införstådd med skolbibliotekets funktion och hur skolbibliotekariers 

kompetens kan förvaltas är skolbiblioteket även i högre grad inkluderat i den 

pedagogiska verksamheten.  
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     Som konkretiserades i inledningen står i Skollagen att varje skola ska ha tillgång till 

ett skolbibliotek (2010:800 2 kap. 36 §). Till denna lag hänvisar även Lundberg och 

Herrlin (2014) när de betonar skolbibliotekens betydelse för elevers intresse för läsning, 

och hur skolbibliotek och dess skolbibliotekarie kan och bör användas som ett redskap 

och resurs i undervisningen. Lundberg och Herrlin (2014) menar att långt ifrån alla 

elever har erfarenhet av biblioteksbesök och betonar att det därför är bra att ha 

kontinuerligt planerade besökstillfällen så att eleverna får bekanta sig med den litterära 

miljön. Författarna menar att elever som självmant väljer att besöka bibliotek för att 

låna böcker visar intresse för läsning och litteratur även om de inte nödvändigtvis läser 

de lånade böckerna. Dessa elever har enligt undersökningar också visat sig vara starkare 

i sin läsförmåga än de elever som inte lånar böcker vilket kan förklaras med att intresset 

för läsning påverkar läsförmågan positivt (Lundberg & Herrlin, 2014). Slutligen nämner 

också Ingemansson (2016) kort att lokala bibliotek och skolbibliotek är av betydelse när 

det gäller närhet och tillgång till litteratur. 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkter som studien grundar sig i. 

För datainsamlingsmetoden valdes den fenomenografiska ansatsen och för analysen av 

den insamlade empirin har den sociokulturella teorin valts att utgå ifrån. Nedan följer 

utveckling av och förklaringar till föreliggande val.  

 

3.1 Fenomenografisk ansats 

När man forskar med en fenomenografisk ansats kan den faktiska världen ses och 

upplevas utifrån två olika perspektiv. Dessa perspektiv eller nivåer har myntats av 

Ference Marton vilka han benämner första och andra ordningens perspektiv (Marton, 

2000). Första ordningens perspektiv tar sin utgångspunkt i hur människan upplever 

världen objektivt – hur verkligheten och dess ting beskrivs (t.ex. som vid en 

observation). Andra ordningens perspektiv utgår ifrån subjektet – hur människan 

uppfattar och beskriver den egna verkligheten av ett fenomen. Med vår studie 

eftersträvar vi lärares och skolbibliotekariers egna beskrivningar och uppfattningar och 

därför blir andra ordningens perspektiv det som studien kommer grunda sig i. 
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Fenomenografisk ansats används för att besvara särskilda forskningsfrågor som främst 

är ställda inom de pedagogiska ramarna. Den vanligaste datainsamlingsmetoden när det 

kommer till fenomenografi är intervjuer vilket också blir den givna metoden för vår 

undersökning (Marton, 2000; Barajas m.fl. 2018). 

3.1.2 Centrala begrepp inom fenomenografin 

Beskrivningskategorier – datainsamlingen i form av intervjuer analyseras och utifrån 

den information de intervjuade lämnat kan olika kategorier skapas, dessa kallas inom 

fenomenografin beskrivningskategorier (Marton, 2000, s. 162). 

 

Utfallsrum – Beskrivningskategorierna utmynnar i en variation av uppfattningarna om 

ett fenomen. Variationen av beskrivningskategorierna kan sedan rangordnas vilket görs 

i det man inom fenomenografin kallar utfallsrummet. I utfallsrummet synliggörs såväl 

likheter som skillnader i uppfattningar om fenomenet (Marton, 2000, s 163). 

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det teoretiska synsätt som genomsyrat vår studie och analys är det sociokulturella 

perspektivet som företräds av den ryska utvecklingspsykologen Lev Vygotskij (1896–

1934). I den här uppsatsen kommer vi att utgå från Säljös (2015) beskrivningar av den 

sociokulturella teorin i de fallen den omnämns. Inom den sociokulturella teorin beskrivs 

att lärande sker i sociala sammanhang och att språket och förmågan att kommunicera är 

människans viktigaste redskap (Säljö, 2015). Eftersom vi valde att genomföra 

personliga semistrukturerade intervjuer hade vi fördelen att få träffa informanterna i den 

sociala praktiken. Vi besökte informanterna på deras arbetsplats (skolorna) och därmed 

fick vi en bild av den kunskap och lärande som informanterna förmedlade i den 

specifika situationen (Säljö, 2015; Denscombe, 2016). Inom det sociokulturella 

perspektivet är appropriering ett grundläggande begrepp med vilket menas att 

kunskaper och erfarenheter görs synliga mellan människor via kommunikation. 

Perspektivet blev därför i våra samtal och intervjuer med informanterna särskilt aktuellt. 

Syftet med studien var att ta reda på i vilken grad och på vilka olika sätt skolbibliotek 

och skolbibliotekarier används som redskap och resurs i samband med skönlitterär 

läsning i svenskundervisningen. Du som läsare av denna uppsats kommer därmed få ta 
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del av en forskningsstudie som uttrycker att lärande sker i sociala sammanhang och där 

språk och kommunikation är grundläggande faktorer för att ta till sig kunskap.  

3.2.1 Centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

Proximala utvecklingszonen – Är en process där det sker en utveckling mellan redan 

uppnådda kunskaper och nya framtida kunskaper. I proximala utvecklingszonen är man 

alltså mottaglig för nya kunskaper. Vygotskij (enligt Säljö) förklarar, för att eleven ska 

kunna utvecklas maximalt sker detta i interaktion med en vuxen eller mer erfaren person 

vilket i skolans kontext kan innefatta all pedagogisk personal eller mer erfarna 

klasskamrater (Säljö, 2015) 

 

Scaffolding – Stöttning, vilket här förknippas med den proximala utvecklingszonen där 

den vuxne eller mer erfarna personen stöttar den som är i utvecklingsprocessen. Tanken 

med scaffolding är att ju mer eleven behärskar själv desto mer avtar stödet och eleven 

kan vidare klara av uppgifter på egen hand (Säljö, 2015). 

 

Medierande redskap – Säljö beskriver att det finns dels fysiska redskap, dels 

intellektuella redskap inom den sociokulturella teorin. Fysiska redskap är sådana vi 

människor använder för att underlätta och förstärka redan existerande förmågor. Ett 

exempel är kikaren med vilken vi kan se saker på långt håll. Det är däremot inte kikaren 

som ser utan våra ögon med hjälp av kikaren. Intellektuella redskap förklarar Säljö 

(2015) är sådant vi använder för att tänka (begrepp, räknesätt, formler, etcetera). 

Språket beskrivs som ett av de viktigaste redskapen inom teorin, Vygotskij (enligt 

Säljö) nämnde det som redskapens redskap. Genom språket kan vi tänka, tolka, beskriva 

och analysera världen på varierande sätt. Detta sker tillsammans i det mellanmänskliga 

genom både språklig och icke språklig kommunikation (Säljö, 2015) 

 

Appropriering – Brukar översättas med ‘ta till sig’. Begreppet innebär att kunskaper och 

erfarenheter först synliggörs mellan människor och blir sedan tillgängliga för andra att 

ta del av. Genom kommunikation och samspel kan eleven ta till sig andras erfarenheter 

som genom appropriering sedan blir en del av elevens eget tänkande (Säljö, 2015). 

 

Socialisation – En process som syftar till att elever approprierar de grundläggande 
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kunskaper och färdigheter som de omges av. I samspel med andra utvecklar eleven sin 

identitet, kunskap och intressen samt värderingar. Det är också genom aktivitet som 

eleven approprierar erfarenheter (Säljö, 2015). 

4. Metod 

I avsnittet redogörs metoder, material och tillvägagångssätt för arbetet med den 

kvalitativa studien som genomförts genom intervjuer med skolbibliotekarier och 

svensklärare. Avsnittets disposition är: kvalitativ forskning, urval och bortfall, 

tillvägagångssätt, semistrukturerade intervjuer, dokumentationsmetod, reliabilitet och 

validitet och slutligen etiska ställningstagande.   

 

4.1 Kvalitativ forskning 

Vår studie grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod där vi genom personliga 

intervjuer samlat in empiri. Då syftet med studien var att ta reda på och synliggöra 

skolbibliotekariers respektive svensklärares uppfattningar och upplevelser blev 

intervjuer en given datainsamlingsmetod. Denscombe (2016) menar att intervjuer är 

lämpligt att använda när det finns möjlighet att tala med rätt person på rätt plats och när 

man önskar analysera subjektets uppfattningar och åsikter för att uppnå en djupare 

förståelse (Denscombe, 2016). När det kommer till kvalitativa intervjustudier är 

semistrukturerade eller ostrukturerade de två vanligaste formerna. För vår studie valde 

vi den semistrukturerade varianten och tog fram ett på förhand antal grundläggande 

öppna intervjufrågor (se bilaga 4 & 5). De öppna grundfrågorna (inga ja och nej frågor) 

bidrog till att informanterna var tvungna att utveckla sina svar vilka i sin tur öppnade 

upp för följdfrågor och möjlighet till fördjupning inom vissa områden. De 

semistrukturerade intervjufrågorna behövde inte besvaras i någon särskild ordning utan 

det öppna klimatet kunde göra att senare frågor besvarades tidigare och vice versa 

(Denscombe, 2016). Vi som intervjuare startade intervjun med att presentera oss själva, 

studiens syfte och inledde sedan med en frågeställning. Vidare i intervjun intog vi en 

neutral position för att inte påverka informanten med egna erfarenheter eller 

uppfattningar. Vår uppgift var sedan att hålla oss mer i bakgrunden och ställa 

klargörande frågor samt leda intervjun framåt. Till största del var det informanten som 
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gavs möjlighet att tänka och resonera högt kring frågorna utan några vidare bekräftelser 

från oss. De ovan nämnda ställningstaganden vi gjorde inför intervjuerna har vi grundat 

i Denscombes (2016) beskrivningar kring hur man agerar som en skicklig intervjuare.  

4.2 Urval och bortfall 

Studien har fokuserat på hur skolbibliotekarier och svensklärare uppfattar ett visst 

fenomen varpå dessa är de givna informanterna för studien. De skolor som deltagit i 

studien är placerade i södra Sverige där förstahandskriteriet var att skolorna skulle ha ett 

skolbibliotek med en stationerad skolbibliotekarie. Ett annat kriterium var att det på 

dessa skolor även skulle finnas möjlighet att intervjua svensklärare i åk 1–3. Eftersom 

vi inte visste hur många skolor detta urval skulle ge hade vi som ett ytterligare alternativ 

att även intervjua svensklärare på skolor där det fanns skolbibliotek men ingen 

stationerad skolbibliotekarie. Utfallet blev att de semistrukturerade intervjuerna 

genomfördes med totalt fem skolbibliotekarier och fyra svensklärare. I två av fallen 

intervjuades en skolbibliotekarie och en svensklärare som arbetade på samma skola. 

     Samtliga deltagare för studien visade sig bli kvinnor. Detta var inget vi hade någon 

större möjlighet att påverka då förfrågan gick via skolornas administratör som sedan 

vidarebefordrade förfrågan om studiedeltagandet till skolornas lärare i åk F–3 och/eller 

skolans bibliotekarie. Samtliga deltagare visade sig också arbeta på kommunala skolor. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Som nämnts i inledningen till uppsatsen var det från början tänkt att studien skulle ha 

ett annat syfte. Istället valde vi att snäva in undersökningen och endast fokusera på ett 

mindre område. Området som fokuseras kom ur vad vi upplevde vara en kunskapslucka 

inom forskningen och därför fann vi det relevant att undersöka det som numera 

specificeras i studiens syfte och forskningsfrågor. När fenomenet vi ämnade undersöka 

var klarlagt var första steget att bestämma i vilken geografisk utsträckning de skolor vi 

tänkt kontakta skulle befinna sig inom. När detta var beslutat var vårt största fokus att 

hitta skolor som hade bemannade skolbibliotek och började i första hand ta kontakta 

med dessa. Vidare försökte vi få kontakt med lärare i någon av årskurserna 1–3 på 

samma skola. I de fall där vi inte lyckades med det gick vi vidare och valde istället 

lärare som var verksamma på andra skolor.  
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     Ett informationsbrev (se bilaga 2) formulerades där syftet med studien förklarades 

väl och vad informanternas deltagande innebar samt vilka rättigheter de hade. I 

informationsbrevet bifogades även en samtyckesblankett som informanten i fråga 

behövde skriva under för att kunna delta i intervjun. Utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor formulerades väl genomtänkta intervjufrågor för att uppnå ett så rikligt 

resultat som möjligt. En av de tillfrågade informanterna bad om att få se 

intervjufrågorna i förväg om så var möjligt. Detta var inget vi hade diskuterat 

inledningsvis men tog beslutet att det inte skulle påverka utfallet negativt utan bedömde 

snarare att det kunde ha en positiv inverkan på intervjusvaren. Positivt i den bemärkelse 

att informanterna gavs ytterligare tid att förbereda sig på frågorna. Den ytterligare tiden 

informanterna gavs bedömde vi kunde bidra till mer utförliga och genomtänkta svar. 

Detta bekräftar även Bryman (2018) men som menar att en nackdel kan vara att 

informanternas spontana svar kan bli färre. Vid genomförandet av intervjuerna var båda 

forskarna närvarande för att kunna föra anteckningar, uppmärksamma relevant icke–

verbal kommunikation och kontrollera ljudinspelningen. Som intervjuare krävs också 

att man intar en neutral position som innebär att hålla tillbaka sina egna personliga 

värderingar och respektera informantens åsikter (Denscombe, 2016). Innan 

forskningsintervjun började presenterade vi oss för informanten, talade om syftet och 

bad om en bekräftelse gällande samtycke till intervjun och ljudupptagningen. 

Intervjuerna genomfördes under november månad 2022 och på olika skolor där platsen 

för intervjun oftast ägde rum i skolbibliotek eller klassrum. Efter de genomförda 

intervjuerna lyssnades samtliga ljudfiler igenom, analyserades och transkriberades till 

större del. Eftersom vår teoretiska utgångspunkt till viss del var den fenomenografiska 

ansatsen kunde vi utifrån informanternas lika eller skilda uppfattningar skapa olika 

kategorier som inom fenomenografin benämns beskrivningskategorier (Marton, 2000). 

Utifrån kategorierna kunde variationen rangordnas och synliggöra likheter och 

skillnader i uppfattningar om fenomenet i det så kallade utfallsrummet (Marton, 2000).  

 

4.4 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer valdes då en viss kontroll över frågorna och strukturen för 

intervjun önskades. Med denna intervjuform kunde vi som intervjuare styra över 

ordningen, frågorna och riktningen samt gavs även deltagarna större möjlighet att 
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utveckla sina svar (Denscombe, 2016). Intervjufrågorna utformades utifrån studiens 

syfte och forskningsfrågor men kom att både omformuleras och utökas med 

tilläggsfrågor utefter deltagarnas svar vilket gjorde att intervjuerna inte kom att se helt 

likadana ut vid varje tillfälle. Den data som intervjuerna gav grundar sig främst i vad 

deltagarna sagt snarare än vad de faktiskt gör (Denscombe, 2016). De semistrukturerade 

intervjuerna var personliga vilket hade sina fördelar. Det fanns en säker och tydlig källa 

– informanten själv och intervjun i sig var enkel att kontrollera då fokus endast låg på 

en person. När intervjutillfällena skulle bokas in visade det sig också att dessa var 

relativt enkla att anordna när endast en persons schema skulle tas hänsyn till i motsats 

till om gruppintervjuer skulle genomförts då flera personers scheman hade varit tvungna 

att beaktas (Denscombe, 2016). 

 

4.5 Dokumentationsmetod 

Under genomförandet av intervjuerna deltog båda forskarna där den ena ansvarade för 

att ställa intervjufrågorna och den andra ansvarade för att anteckna på datorn samt spela 

in intervjuerna. Ljudupptagning för insamling av data är lika med ett 

dokumentationsverktyg som är bestående och näst intill fullständigt (Denscombe, 

2016). De sparade ljudfilerna gav oss möjlighet att lyssna på den insamlade empirin 

obegränsat med gånger och svaren från deltagarna kunde därmed analyseras på ett 

djupare plan än om ljudupptagning inte använts. De inspelade semistrukturerade 

intervjuerna som genomförts för studien har varit tidskrävande då intervjutillfällen 

skulle planeras, bokas in och genomföras samt att den insamlade datan därefter skulle 

analyseras och till större del transkriberas. Detta är vad vi ser som utmaningar med att 

ha valt att genomföra intervjuer.  

 

4.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet förklaras enligt Christoffersen och Johannessen (2015) som studiens 

tillförlitlighet avsett den insamlade datan. För att datan skall anses som tillförlitlig 

behöver man titta på vilka data som använts, hur datan samlats in och hur den har 

bearbetats. Det finns olika sätt att kontrollera datans reliabilitet, ett sätt kan vara att 

upprepa samma undersökning med samma deltagare vid två olika tillfällen med ett par 
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till tre veckors intervall. Skulle resultatet falla ut lika vid båda undersökningstillfällen 

visar det tecken på hög reliabilitet. Ett annat sätt att testa tillförlitligheten är att låta flera 

av varandra oberoende forskare undersöka samma fenomen. Faller sig resultatet lika för 

samtliga forskare visar det också på hög reliabilitet. Då vår datainsamlingsmetod för 

studien varit semistrukturerade intervjuer (tidskrävande) så fanns det för vår småskaliga 

forskning vare sig tid att testa datainsamlingen vid flera tillfällen med samma deltagare 

eller någon möjlighet att inkludera andra forskare i projektet. Totalt genomfördes för 

studien nio intervjuer vilket gjorde att vi hade chans att redan efter första intervjun 

modifiera frågeställningarna om vi ansåg att de inte mätte det vi avsåg mäta. Detta var 

dock inget vi upplevde att vi behövde göra och därmed har samtliga informanter 

besvarat samma grundfrågor. Vi kan dock inte framhålla att våra insamlade data är helt 

tillförlitliga då vi inte kan garantera att informanterna besvarat frågorna om det 

undersökta fenomenet så som det faktiskt är.  

     Validitet inom forskning avser mätinstrumentets potential att mäta det som för 

studiens syfte är tänkt att mätas. För att kunna fastställa måttet av en studies validitet 

krävs att syftet genomgående har uppfyllts (Eriksson Barajas, m.fl. 2013). För vår studie 

har syftet utmynnat i tre frågeställningar som i sin tur ligger till grund för de 

intervjufrågor som ställts till informanterna som deltagit i studien. Innehållsvaliditeten 

(frågor som täcker syftet) för föreliggande studie är därmed god (Eriksson Barajas, m.fl. 

2013). Komplexiteten inom kvalitativ forskning ligger i att kunna skilja på kvaliteten i 

framställningen av ett resultat och kvaliteten i själva resultatet. Detta för att på vilket 

sätt ett fenomen framställs på väger tungt i det kvalitativa resultatet. Som forskare bör 

man därför ställa sig frågan om hur väl den insamlade datan stämmer överens med den 

verklighet av ett fenomen man ämnar fånga (Eriksson Barajas, m.fl. 2013, s.142). 

Ställer vi som forskare oss ovanstående fråga är vi beredda att svara att vår studie 

närmast har besvarat det fenomen vi avsåg att undersöka vilket senare i uppsatsen 

presenteras under avsnitten analys och resultat samt diskussion. 

 

4.7 Etiska ställningstagande 

Denscombe (2016) framhåller att det finns fyra viktiga aspekter att ta hänsyn till vad 

gäller etiska ställningstaganden. De fyra aspekterna syftar gemensamt till att skydda 

studiedeltagarna och försäkra dem om att deltagandet är frivilligt och att samtycke har 
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getts. Deltagarnas intressen ska skyddas och undersökningen ska genomföras utifrån 

vetenskaplig integritet som innebär att forskningen ska hålla professionell standard och 

baseras på ärlighet samt ta avstånd från falska förespeglingar. Utöver detta ska den 

nationella lagstiftningen för forskning följas (Denscombe, 2016, s. 428). Denscombe 

nämner inte dessa fyra aspekter vid namn och därför har Christoffersen och 

Johannessen (2015) istället valts som relevant att förklara dessa aspekter enligt nedan: 

 

1. Informationskravet – I samband med att vi skickade ut en förfrågan till de tänkta 

deltagarna för studien bifogades även ett dokument med information om studiens syfte.  

Annan information som framgick var informantens rättigheter och vilken betydelse 

deras deltagande har för studien.  

 

2. Samtyckeskravet – I samband med utskicket som beskrevs ovan bifogades också en 

samtyckesblankett där det framgick att studien var frivillig och att informanten när som 

helst under processen hade möjlighet att avbryta sin medverkan utan någon specifik 

anledning. 

 

3. Konfidentialitetskravet – Deltagarna informerades om att deras medverkan var 

anonym. De fick information om att den insamlade datan skulle behandlas varsamt och 

sparas på ett säkert sätt där obehöriga ej kunde ta del av känslig information. För vår 

studie efterfrågades inga personuppgifter så som namn och personnummer.  

 

4. Nyttjandekravet – Den insamlade datan för vår studie har enbart använts för detta 

forskningsändamål och inte i något kommersiellt sammanhang (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras med ett 

sociokulturellt perspektiv som bakgrund. Syftet med studien var att ta reda på i vilken 

grad och på vilka olika sätt skolbibliotek och skolbibliotekarier används som en tillgång 

inom skönlitterär läsning i svenskundervisningen. Detta har gjorts utifrån våra 
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forskningsfrågor som inledningsvis presenterats. Avsnitten som följer har med hjälp av 

den fenomenografiska ansatsen tagits fram och utifrån de svar informanterna lämnat 

under de semistrukturerade intervjuerna har fem beskrivningskategorier kunnat 

urskiljas. Dessa är: Skolbiblioteket och skolbibliotekarien som en del i undervisningen 

vid litteraturläsning, Skolbibliotekarie och lärares samverkan i svenskämnets 

skönlitterära läsning, Skolbibliotekets funktion där skolbibliotekarie saknas, Tid och 

ekonomiska resurser blir begränsande och Önskan om större satsning på skolbibliotek 

och skolbibliotekarie. Beskrivningskategorierna rymmer de variationer av uppfattningar 

informanterna har kring vilken roll skolbibliotek och skolbibliotekarie har när det 

kommer till skönlitterär läsning i svenskämnet. I studien nämns skolbibliotekarierna 

med bokstäverna SB och siffrorna 1–5 och svensklärarna nämns med bokstäverna SL 

och siffrorna 1–4 för att förhålla oss till konfidentialitetskravet som tidigare nämnts i 

avsnitt 3.  

 

5.1 Beskrivningskategorier 

5.1.1 Skolbiblioteket och skolbibliotekarien som en del i undervisningen 

vid litteraturläsning  

I såväl intervjuerna med svensklärarna som med skolbibliotekarierna var man eniga om 

att skolbiblioteket inte enbart används vid boklån utan även som en del i framför allt 

svenskundervisningen men i olika utsträckning. Skolbibliotekarie 2, 3, 4 och 5 nämnde 

under intervjuerna att de varje vecka tog emot elevgrupper från åk F–3 där de i 

biblioteksmiljön ansvarade för en stunds högläsning och boktips tillsammans med 

eleverna. Det som höglästes beskrev de var allt från sagor och lättlästa böcker till 

kapitelböcker beroende på vilken årskurs som fokuserades.  

 

SB4:  Från F–klassen så läser jag ju en bilderbok för dem varje vecka. Sen så i 

ettan så läser vi ofta en bok som är lätt att läsa för ofta då har dem ju kommit igång 

med sin läsning. I tvåan läser vi engelska sagor som jag översätter för dem för då 

har de börjat lite med engelskan så det tycker dem är ganska spännande. I trean har 

vi att jag läser ett kapitel från en kapitelbok lite mest för att inspirera dem.  
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SB5: Från F–6 har de bibliotekstid varje vecka, i F–4 har varje klass en timmes 

bibliotekstid varje vecka. I F–3 så har jag alltid högläsning, de äldre där har jag en 

kapitelbok som jag läser något ur varje vecka. Och för F–orna brukar det vara en 

bilderbok och så lånar de i samband med det.  

 

Det samtliga skolbibliotekarier lyfte var användandet av skolbiblioteken och på vilket 

sätt man i varierad utsträckning planerade för undervisning där. Lundberg och Herrlin 

(2014) nämner att skolbibliotek och skolbibliotekarier bör användas som resurs i och 

komplement till lärares redan planerade undervisning. Ingemansson (2016) framhåller 

att skolbibliotek (och lokala bibliotek) tillgängliggör och bidrar till närhet av litteratur 

och menar att biblioteksmiljöerna ska användas i syfte att inspirera och väcka elevers 

intresse för läsning. Skolbibliotekarie 5 berättade närmare att skolbiblioteket på deras 

skola är en given del av den pedagogiska verksamheten men förklarade vidare att det 

nog inte ser ut så på alla skolor, tyvärr. Att skolbiblioteket ska fungera som en 

integrerad del i skolverksamheten är också vad några av forskarna poängterar 

(Malmberg, 2017; Limberg, 2003; Skolinspektionen, 2018). 

 

SB5: Alltså här används ju skolbiblioteket jättemycket. Eller används, 

skolbiblioteket är ju en del av den pedagogiska verksamheten. Skolbiblioteket är ju 

här som det bör vara på skolorna som många rektorer kanske inte har koll på. Så 

att, det är allt ifrån att eleverna lånar här varje vecka, till att jag då högläser, vi har 

bokcirklar och läsgrupper i klasserna. 

 

Det SB5 beskriver kring vikten av rektorns insyn i skolbiblioteksverksamheten 

bekräftas också av det Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport visade. I 

rapporten framkom att på de skolor där rektorn har en medvetenhet kring hur 

skolbiblioteket och skolbibliotekariens kompetens kan och bör användas finns en tydlig 

inkludering av skolbiblioteket i den pedagogiska verksamheten (Skolinspektionen, 

2018).  

     Skolbibliotekarie 1 däremot beskrev att det främst var i de lägre årskurserna (åk F–2) 

man fick komma till biblioteket och få en stunds högläsning och boktips på plats i 

biblioteksmiljön. SB1 förklarade vidare att när det kom till de högre årskurserna (från 

åk 3) var högläsning från skolbibliotekariens sida inte lika aktuellt. SB1 förklarade att 
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det troligtvis beror på att när eleverna behärskar läsningen på ett tillfredsställande vis så 

övergår högläsningen mer åt den tysta och enskilda läsningen. Från åk 3 ansvarade SB1 

istället för att bokprata genom klassrumsbesök och underströk att dessa är väldigt 

populära samt att eleverna direkt blir inspirerade att låna böckerna hon tipsar om.  

  

SB1: I de högre årskurserna 3–6 är jag istället ute i klasserna och håller i boksamtal 

och tipsar om olika böcker. Jag brukar ha med mig till exempel fem titlar och fem 

exemplar av varje som de kan låna direkt i klassrummet. Då blir dem liksom sugna 

och då vill man att de ska kunna låna direkt, för sen tappar dem det och då blir det 

aldrig av. 

 

Något Skolbibliotekarie 1 också delgav under intervjun var att hon genom lärarnas 

lånestatistik kunde se att inga högläsningsböcker lånades i någon vidare utsträckning 

från åk 2 och uppåt. Det tyder alltså även på att lärares högläsning i klasserna på den här 

skolan generellt sett tenderar att avta när eleverna passerar åk 2. SB1 betonade i 

anslutning till det betydelsen av att det finns vuxna runt eleverna som läser såväl för 

som tillsammans med dem och att hon gärna önskat att högläsningen på skolan varit 

mer prioriterad än vad den är i dagsläget. Hon underströk dock att högläsningstillfällena 

inte ska fungera som något tidsfördriv utan med ett tydligt syfte och som något klassen 

har gemensamt.  

 

SB1: Det är ju jättebra om man även har läsande lärare för de är ju också en väldig 

inspiration. För det kan inte ligga bara på mig liksom de få gånger de kommer hit. 

Och vi har just den diskussionen nu lite att, hur ska vi få eleverna att läsa mer om 

inte liksom de vuxna läser? Om vi inte är läsande förebilder? Ja så det är lite så att 

man får höra ibland att det inte finns någon tid… från lärarna då alltså. 

 

Chambers (1995) betonar att vuxna har ett avgörande ansvar när det kommer till elevers 

syn på läsning och litteratur. Med det menar han att vuxna genom sitt läsbeteende, 

medvetet eller omedvetet kommer forma barn till samma sorts läsare som de själva är 

och på vilket sätt de ser på och pratar om böcker kommer påverka hur barn gör 

detsamma. Det samtliga skolbibliotekarier beskriver kring hur de alltid högläser och 

tipsar om böcker i såväl biblioteksmiljön eller som i SB1:s fall klassrummen bekräftar 
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delvis det som Chambers menar är de vuxnas ansvar. Vad man däremot kan ställa sig 

frågande till är varför de högläsningsstunder SB1 beskriver kring avtar med stigande 

ålder istället för att anpassas i samma riktning? Det var även med viss frustration SB1 i 

ovanstående citat uttryckte att det från lärarnas sida inte skulle finnas tid till högläsning 

men snarare menade att det kanske handlade om prioritering. Det SB1 beskriver kring 

prioritering bekräftas även det av Chambers (1995) som menar för att vara en god 

läsande förebild krävs dels att ofta ägna tid för högläsning tillsammans med eleverna 

dels också själv läsa tyst när eleverna gör det. För att citera Ingemansson “det finns inte 

tid” ett argument hon starkt tar avstånd från (2016, s. 178). Ingemansson betonar vidare 

“man kan med fog fråga sig vad vi då har tid med i skolan, om vi inte kan ägna den åt 

att läsa…” (2016, s. 178). Hultgren, Johansson & Bjur (2017) instämmer med ovan när 

de nämner vikten av att barn ska ges möjlighet att omges av människor som signalerar 

läsning som en positiv, rolig och värdefull aktivitet vilket vuxna i skolan särskilt kan 

beakta.  

     Något som visade sig genomsyra intervjuerna var biblioteksmiljön, dels för att det 

oftast var den vi befann oss i, dels hur skolbibliotekarierna återkommande hänvisade till 

den under intervjuerna. Det var främst när skolbibliotekarierna pratade om 

högläsningsstunderna i biblioteket de närmare beskrev miljön och på vilket sätt den har 

betydelse. Skolbibliotekarie 2 beskrev förutom miljön också hur de i sitt skolbibliotek 

hade monterat en projektor i taket vilket var det enda av de bibliotek vi besökte som 

hade detta.  

 

SB2: Vi har ju en myshörna där borta i den delen av biblioteket, där finns ju soffa, 

sittpuffar och både stora och små kuddar och så är det lite dovare belysning. Man 

märker ju att eleverna gillar att läsa där för de tycker nog det är mysigt där liksom. 

Det är ju i den delen av biblioteket vi brukar ha gemensam högläsning och 

boksamtal med, där har vi ju en projektor monterad i taket med. 

 

Skolbibliotekarie 2 beskrev att hon inför när eleverna ska komma till 

högläsningsstunderna har förberett genom att fota sidorna till boken de ska läsa, både 

text och bild. Hon förklarade att det dels ger eleverna möjlighet att följa med i texten 

och att bilderna blir tillgängliga för alla, dels att det blir lättare att prata om innehållet 

och förtydliga nya eller svåra ord. SB2 förklarade också på vilket sätt hon märker att det 
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är betydelsefullt bland eleverna att de använder sig av projektorn under 

högläsningsstunderna.  

 

SB2: Någon gång har jag inte hunnit förbereda och då har jag ju märkt vilken stor 

betydelse det har för eleverna när de frågar om jag inte kan visa på väggen, ja de 

menar ju projektorn. Det blir ju också en väldig tillgång för de flerspråkiga eleverna vi 

har, bilderna blir liksom extra viktiga då. 

 

Skolbibliotekarie 2 berättade engagerat om skolbiblioteket och hur man har arbetat 

väldigt medvetet för att få det mysigt där. Skolbiblioteket används här dels som ett ställe 

att läsa på, dels ett ställe där undervisning sker. Chambers (1995) poängterar att 

läsplatser bör inredas med mjuka textilier och ger förslag på olika rekvisita samt trycker 

på att syftet med mysigt inredda läsplatser är att inbjuda till läsning. Chou, Cheng och 

Cheng (2016) lyfter också det här med att en särskilt inredd läsplats omgiven av 

litteratur i högre grad motiverar och stärker elevers lärande när det kommer till läsning.  

SB2 förklarade även projektorns betydelse i biblioteksmiljön som ett förstärkande 

verktyg och något eleverna visar uppskattning till. Det denne skolbibliotekarie beskrev 

kring användandet av projektor i skolbiblioteket var också den enda i vår studie. Enligt 

Liberg och Smidt (2019) ingår det i läsningen som social aktivitet att bearbeta det lästa 

vilket skolbibliotekarien i det här fallet gör genom att visa såväl text som bilder genom 

ett digitalt redskap. Genom textbearbetning utvecklas elevers läsförmåga i en positiv 

riktning. De understryker att öppna samtal om det lästa bildar en “brygga mellan texter 

och erfarenheter”, vilket syftar till att utveckla strategier för att kunna röra sig mellan 

olika typer av texter (Liberg & Smidt, 2019, s. 70). 

 

De två svensklärare som arbetar på skolor där skolbibliotekarier finns bekräftade 

genomgående det som deras skolbibliotekariekollegor beskrev att de gör i 

svenskundervisningen när det kommer till litteraturläsningen. Svensklärarna berättade 

att de är väldigt glada som faktiskt har tillgång till en skolbibliotekarie och framhöll att 

det inte är en självklarhet på varje skola. De lyfte skolbibliotekariens roll som väldigt 

betydelsefull och viktig och något de inte vill vara utan då denne många gånger 

fungerar som en pedagogisk tillgång. Det är också ur det perspektivet som Malmberg 

(2017) och (Lundberg & Herrlin (2014) menar att skolbibliotekarien ska användas i 
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praktiken – som en tillgång och resurs i den litteratur– och läsfrämjande 

undervisningen.  

 

SL2: Hennes roll är väldigt stor och viktig, hon är väldigt aktiv och arbetar med 

varje klass (F–9). Skolbibliotekarien är ett känt ansikte för barnen och hon blir en 

väldigt naturlig del i undervisningen liksom. Vi skickar ner eleverna i halvklass en 

gång i veckan och då läser hon böcker för dem i biblioteket och så lånar de nya 

efteråt. Under vissa veckor per termin arbetar hon mer intensivt med vissa 

årskurser där hon planerar vissa områden tillsammans med oss lärare, blir liksom 

att man kopplar till olika ämnen. Hon ansvarar för sitt och knyter samman sin 

undervisning till vår. 

 

5.1.2 Skolbibliotekarie och lärares samverkan i svenskämnets 

skönlitterära läsning  

Ur intervjuerna med både svensklärare och skolbibliotekarier framkom i majoriteten av 

fallen en tydlig samverkan mellan dessa två parter. Skolbibliotekarie 5 uttryckte att hon 

hjälper lärarna att ta fram högläsningsböcker och även böcker som används när de ska 

ha gruppläsning i klasserna. SB5 uttryckte att hon i 95% av fallen alltid är delaktig i 

sådant som rör skönlitteratur och hur det används på skolan. Hon nämnde även att 

pedagogerna använder hennes kompetens när de regelbundet kommer till henne och ber 

om råd och tips när det kommer till skönlitteratur. Svensklärare 2 berättade liknande 

som ovan att skolbibliotekarien på deras skola alltid är behjälplig och kan ge tips och 

råd kring litteratur och även när man är i behov av att hitta passande högläsningsböcker 

som fungerar i klassen. SL2 uttryckte att man på ett positivt sätt bör utnyttja 

skolbibliotekariens kompetens eftersom det är dennes profession. 

     När det kom till frågan om skolbibliotekarien är involverad och delaktig i den 

pedagogiska verksamheten svarade majoriteten att så var fallet. 

 

SL2: Hon tillhör ju inte något direkt arbetslag, men hon är alltid med på någons 

APT eller vid studiedagar och liknande, hon är liksom med där hon är mest aktuell. 

 

SB5: Ja, jag är inkluderad. Jag byter arbetslag varje termin så nu är jag med i F–3 
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och till våren kommer jag att vara med i 4–6, så jag är med i ett arbetslag varje 

termin för att jag ska få insyn i alla årskurser och för att alla ska få mer tillgång till 

mig. 

 

SB4: Ja, det tycker jag. Vi har en bra dialog. Jag är verkligen inkluderad, ibland 

kan man ju höra det där med att skolbibliotekarien inte är inkluderad och jag har ju 

även tillgång till lärarnas planeringar och årshjul så lite koll har jag ju. Och jag är 

ju med på alla deras APT och studiedagar och är ju anställd av skolan. Skulle väl 

kunna vara med i fler arbetslag än vad jag är.  

 

Svensklärare 1 uppgav också att det finns ett gott samarbete med skolbibliotekarien på 

skolan som bland annat hjälper till att ordna med bokpåsar, hålla i boksamtal och stöttar 

till vid läxläsningen i svenskundervisningen varje vecka. SL1 uttryckte dock att tiden 

var en avgörande faktor då det fanns flera andra saker som också skulle hinnas med 

utöver användandet av skolbiblioteket och skolbibliotekarien. 

     Skolbibliotekarie 4 berättade att man i lågstadiet på deras skola använder sig av röda 

backar som hon är ansvarig för att fylla med böcker som matchar respektive årskurs. 

Dessa backar finns i varje klassrum och fungerar som ett litet minibibliotek och på så 

sätt främjas den textrika miljön i skolan. Enligt både Chambers (1995) och Lundberg & 

Herrlin (2014) syftar ett klassrumsbibliotek till att bidra med en närhet av litteratur i 

elevernas närmaste omgivning. Böckerna menar dem också ska matcha elevernas 

intressen och läsnivåer. Denna närhet av ett varierat litteraturutbud är en del i att erbjuda 

eleverna textrika miljöer.  

     Skolbibliotekarie 2 berättade att hon skapat ett pedagogskåp för att öka samarbetet 

med och hjälpa övrig personal på skolan. I pedagogskåpet har hon samlat böcker inom 

vissa teman, författare och sådant hon vet att lärarna arbetar med återkommande. 

Pedagogskåpet finns alltid tillgängligt och hon upplever att hon har fått väldigt god 

respons gällande detta. SB2 gav här uttryck för att det så kallade pedagogskåpet 

uppskattas av andra kollegor som kanske inte känner till biblioteket lika väl och som då 

lättare kan orientera sig i det här skåpet och få tips och idéer utifrån det. 

     Skolbibliotekarie 3 berättade att även hon har ett gott samarbete med lärarna och är 

väldigt lyhörd för både elever och lärare när det gäller önskemål om att beställa böcker. 

Hennes känsla är att lärarna litar på att hon gör ett gott arbete och framför allt med 
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inköp av böcker. Vidare berättade SB3 att hon också erbjuder bokpåsar till varje klass 

och att de har bokpåsar även i gympasalen.  

 

SB3: Sen erbjuder jag bokpåsar upp till varje klass, så vi har bokpåsar i de flesta 

klasserna, även i gympasalen faktiskt. Så de som inte deltar på gympan, de får läsa 

och skriva recensioner. 

 

Skolbibliotekarie 3 visar här hur framför allt flera ytor men också andra pedagoger 

inom skolans verksamhet kan inkluderas för att främja den skönlitterära undervisningen 

även utanför klassrummet eller skolbiblioteket. Detta var också den enda deltagaren i 

studien som hade ett skönlitterärt samarbete kopplat till idrottsundervisningen. Det man 

gör på den här skolan är alltså att inkludera fler ytor som en del i det läsfrämjande 

arbetet. Just det beskrev Hultgren, Johansson & Bjur (2017) som en viktig faktor av fem 

som ska motivera barn och unga att intressera sig för läsning och litteratur. De menade 

att elever ska uppmuntras till att interagera med texter som finns i samtliga av deras 

vistelsemiljöer vilket inte enbart är i klassrummet eller skolbyggnaden överlag. Deras 

förslag var hur man kunde involvera matsalen som ett område att skylta med litteratur. 

Här kan man alltså dra kopplingen mellan matsalen och i det här fallet idrottshallen där 

man medvetet placerar litteratur som elever som ej deltar under idrottslektionen istället 

ges möjligheten att läsa. 

 

SB3: Vi har ju ett styrt samarbete med elevhälsan via kuratorn som kommer med 

mycket boktips, med sådana böcker som hon tycker kan vara bra för elever i vissa 

livssituationer att läsa. 

 

SB4: Vi kommer ha ett litet mindre projekt nu i januari där jag tillsammans med 

kuratorn och svenskläraren kommer ha mindre grupper där vi då både ska läsa och 

sen finns det liksom frågor i slutet på varje bok, så det blir ju lite boksamtal där. 

 

Skolbibliotekarie 3 och 4 lämnade inga närmare exempel på vad för böcker eller genrer 

det rörde sig om vid litteratursamverkan med kuratorn. Men Lundberg och Herrlin 



 

34 

 

(2014) menar att högläsning inte enbart tränar elevernas ordförråd och nya begrepp utan 

även fyller en känslomässig funktion och menar då att eleverna övar upp sin förmåga att 

känna empati. Det sistnämnda kan man alltså anta att skolbibliotekarie 4 kan syfta till 

när de ska ha ett projekt där vuxna högläser i mindre elevgrupper där man vidare ska 

samtala om frågor kring texten. Widhe (2017) framhåller också att det är genom de 

lästa orden som känslor, minnen och sinnesstämningar väcks hos individen.  

     Skolbibliotekarie 1 antydde under intervjun att hon inte anser att det är tillräckligt att 

eleverna på lågstadiet enbart får möjlighet att besöka biblioteket en gång i veckan för 

boklån. Det fördes därmed en diskussion i arbetslagen kring hur besöken kunde utökas 

för att eleverna skulle få möjlighet att spendera mer tid bland böcker.  

 

SB1: Så nu har vi pratat lite med att fritids ska komma att ha lite tider där de få gå 

hit och man får titta liksom på vad man vill, för när de är här annars så har de ju 

kanske en kvart sen ska de byta och så kommer nästa, så de hinner ju inte sitta och 

titta direkt liksom. Så fritids kan man ju också involvera tänker jag, det är lite mer 

friare där och då kan de ju låna och läsa vad de vill. 

 

Utifrån den sista meningen i citatet ovan förklarade skolbibliotekarie 1 att lärarna ofta 

skickade eleverna till skolbiblioteket på egen hand eller att någon resurs var med men 

sällan var det lärarna själva som medverkade under biblioteksbesöken. De direktiv 

lärarna istället gav var att eleverna inte fick låna andra böcker än just inom det 

skönlitterära så faktaböcker var alltså uteslutet. SB1 förklarade att de yngre eleverna 

ofta vände sig mot hyllorna med faktaböcker och att det inte kändes helt bra att förbjuda 

dem från dessa.  

 

SB1: Vi har ju lite olika tankar där kring det här med vad eleverna får låna och 

inte. Ibland är det ju för strikt kan jag ju känna, när dem är här är det väldigt så här 

styrt, du får inte låna faktaböcker och du får inte låna det och inte det och då 

känner jag ju det här med lusten. 

 

Skolbibliotekarie 1 menade att lärarnas strikta förhållningssätt kring bestämmandet av 

elevernas låneböcker kan riskera att påverka deras läslust negativt och även försumma 
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det intresse de faktiskt redan visar. Det SB1 kände kring detta bekräftas av Lundberg & 

Herrlin (2014) som menar att det för elever som inte direkt visar något större intresse 

för böcker och läsning kan en tidig ingång till det vara just faktaböcker. Det bekräftas 

också av Chambers (1995) som framhåller att lärare inte kan bestämma vilka böcker 

eller texter som tillgodoser elevers intellektuella och känslomässiga behov. Som en 

förändring i detta led beskrev SB1 att de i arbetslagen diskuterat hur 

fritidsverksamheten kunde komma att inkluderas. Det var inte bara SB1 som gärna såg 

att fritids kunde vara inkluderade. Både skolbibliotekarie 4 och 5 berättade att de på ett 

eller annat sätt försöker inkludera fritids för att främja den skönlitterära läsningen i 

svenskämnet. Skolbibliotekarie 4 uttryckte att fritids på skolan är involverade och 

stöttar upp både i klassrummen och i biblioteket. Fritidspersonalen ber också 

skolbibliotekarien om hjälp med att hitta skönlitteratur de kan använda i 

fritidsverksamheten dels så barnen själva kan läsa, dels så att personalen kan ha 

högläsningsstunder för eleverna. I läroplanen (2022) och i avsnittet för fritidshemmet 

står i syftestexten att den undervisning som sker i fritidshemmet ska komplettera den 

redan befintliga undervisningen som bedrivs i skolans alla årskurser. I det centrala 

innehållet framgår också att fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet att få lyssna till 

och samtala kring texter av olika slag.  

     Sammanfattningsvis och utifrån informanternas intervjusvar kunde vi se en viss 

önskan om mer eller tydligare samarbete på två av skolorna som besöktes. 

Skolbibliotekarie 1 nämnde hur de försöker arbeta fram en struktur för hennes 

arbetsfördelning eftersom det i nuläget är den läraren som skriker högst som får mest 

hjälp. Hon nämnde även att det ser olika ut för i vilken mån lärarna ber om hennes hjälp 

och därav blir det orättvist fördelat. Hon menade att detta inte är en hållbar struktur och 

det blir inte heller någon likvärdighet för såväl skolans lärare som elever. Vidare 

uttryckte hon också en problematik i att försöka hjälpa elever att hitta rätt böcker utefter 

deras intressen och förmågor.  

     Skolbibliotekarie 3 förklarade att allting alltid kan bli bättre och att hon har som 

önskemål att få bli mer insatt i lärarnas planeringar för att bättre kunna möta såväl 

elever som lärarens behov när det gäller just litteraturen. Vidare berättade hon 

glädjande att man på skolan har biblioteksmöten som hon upplever är viktiga för deras 

samverkan.  
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SB3: Vi har ju biblioteksmöten för de vuxna, som vi även tar upp i små grupper i 

arbetslagen och där finns representanter för fritids, lågstadiet, mellanstadiet och 

spec. 

 

5.1.3 Skolbibliotekets funktion där skolbibliotekarie saknas 

I vår studie besökte vi även två skolor som har skolbibliotek men saknar 

skolbibliotekarie därför intervjuades istället en svensklärare från respektive skola. 

Svensklärare 3 berättade att de har ett skolbibliotek på skolan som de använder flitigt 

men att det under alla år som hon jobbat på skolan saknats en skolbibliotekarie. En 

fritidspedagog är den som har några timmar i veckan avsatt för att hålla ordning i 

biblioteket. Under intervjun med SL3 uttryckte hon en önskan om att de gärna hade haft 

en skolbibliotekarie som hade varit på plats oftare och kunde varit mer behjälplig med 

att hålla ordning i biblioteket, tipsa om böcker och hade även då kunnat användas till 

pedagogiska insatser. Återigen är detta något Lundberg & Herrlin (2014) lyfter där de 

menar att skolbibliotekarien kan och bör användas som ett redskap i undervisningen. 

Eftersom SL3 arbetar på en skola som inte har tillgång till en skolbibliotekarie har de 

därför inte heller möjlighet till denna tillgången i undervisningen. 

     På skolan där svensklärare 4 arbetar finns inte heller ett bemannat skolbibliotek 

vilket hon uttryckte en saknad av. SL4 berättade att hon tidigare arbetat på en skola med 

utbildad skolbibliotekarie och vet därför vilken tillgång det är inte bara rent praktiskt 

utan också för vilken tillgång det kan vara i undervisningen. Hon beskriver dock 

glädjande att skolan hon arbetar på nu har ett väldigt fint och välstrukturerat bibliotek 

och att de verkligen försöker använda det minst en gång i veckan. Det som SL4 

beskriver som betungande kan vara att den tid man avsätter att spendera i biblioteket 

ofta är lite stressig. Dels för att hon själv inte känner sig som den mest kompetenta att 

orientera sig där, dels för att det trots halvklass är många elever som ska ha hjälp både 

med att hitta böcker och registrera in och utlån. Malmberg (2017) understryker värdet i 

att skolbiblioteken är bemannade med kompetent personal då det spelar stor roll främst 

för elevernas läsinlärning. Vidare understryker hon också att när skolbiblioteken saknar 

kompetent personal blir biblioteken ofta en avskärmad del av skolverksamheten. 

Malmberg (2017) menar att utan bibliotekarie blir biblioteksbesöken mest ett görande 

och inget lärande. 
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     Vid intervjuerna ville vi även ta reda på ifall skolbiblioteket används i 

svenskundervisningen utöver de tillfällen som eleverna lånar eller lämnar tillbaka 

böcker. Vi ställde därför en fråga gällande detta till de båda svensklärarna och fick 

svaren: 

 

SL3: Ja, delvis. Där finns ju soffor och ett bord med stolar i biblioteket som kan 

användas, men vi har liksom inga undervisningstillfällen där eller att vi sitter och 

högläser. Biblioteket används av de andra klasserna också och eftersom ingen av 

klasserna har några fasta biblioteksbesök och tider så blir det ju det här med att det 

kan bli mycket spring och så, så därför blir det att det inte används på det sättet. 

Men såklart när vi har grupparbeten eller vid tyst läsning så får de självklart lov att 

sitta där om de vill det.  

 

SL4: Ja men det försöker vi ju göra. Vi har en fast bibliotekstid varje vecka då 

delar vi upp klassen i två, den ena gruppen har engelska och den andra går till 

biblioteket. Fördelen här är att vi har tvålärarsystem så det funkar ju att dela oss så 

att en av oss alltid följer med till biblioteket. I stort sett varje gång samlar jag 

barnen vid myshörnan i biblioteket och så läser jag ett kapitel ur en bok. Ibland är 

det någon elev som vill läsa och då får den göra det. Med jämna mellanrum har vi 

planerat in bokrecensioner som vi också håller i biblioteket under de här stunderna. 

Vi försöker ju göra lite sådana saker när vi är halvklass, när eleverna får prata om 

en bok för en mindre grupp så tränar dem ju många andra förmågor också. 

 

Trots att SL3 och SL4 arbetar på skolor som saknar skolbibliotekarie finns en strävan 

att ändå försöka använda sig av skolbiblioteket i svenskundervisningen, mer eller 

mindre om man jämför mellan SL3 och SL4. Både SL3 och SL4 gör medvetna och 

didaktiska val när de väljer att inkludera skolbiblioteket som en del i undervisningen. 

Ingemansson (2016) menar att de didaktiska val en lärare gör kan vara grundläggande 

för att värna om litteratur och för att upprätthålla ett gott läsklimat på skolan.  

     SL3 och SL4 beskrev att det inte fanns något direkt samarbete med övrig personal på 

skolan gällande skolbiblioteket. I bästa fall tipsade man varandra om böcker. De båda 

förklarade att det är de själva som arrangerar och ansvarar för allt med högläsning, 

boksamtal och med att hjälpa eleverna att hitta rätt böcker. Däremot beskrev de båda att 

det finns ett visst samarbete med orternas större och allmänna bibliotek vilket är ett 
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medvetet val både SL3 och SL4 gjort. De allmänna biblioteken kan då hjälpa till vid 

större teman och kan även ordna bokpåsar och boktips till klasserna om man efterfrågar 

detta i god tid. Malmberg (2019) menar att många kommunala folkbibliotek erbjuder 

skolorna läsfrämjande insatser som till exempel bokpresentationer och bjuder in till 

högläsningsstunder inom särskilda teman. Malmberg (2019) poängterar dock att detta i 

grunden inte åligger de kommunala biblioteken att erbjuda eller ta sig an. Dessa 

bibliotek tar därmed på sig ett kompensatoriskt uppdrag med syfte att stötta 

skolverksamheter där skolbibliotekarie saknas.  

 

5.1.4 Avsaknad av tid 

I intervjuerna med svensklärarna och skolbibliotekarierna nämnde merparten tid som en 

aspekt som begränsar användandet av både skolbiblioteket och skolbibliotekarien. 

Skolbibliotekarie 1 förklarade hur hon flaggat för att hennes kompetens används på ett 

felaktigt sätt och menar att den kan utnyttjas mycket bättre då hon faktiskt har flerårig 

utbildning, erfarenhet och rätt kompetens för yrket. SB1 nämnde även att det mer 

administrativa arbetet tar upp mycket av hennes tjänst. Att sätta tillbaka lånade böcker i 

hyllorna och föra in och ur böcker i systemet kan vem som helst göra om man lär den 

menar hon. SB1 beskrev också hur det inte finns någon struktur för att kunna vara mer 

involverad som en pedagogisk tillgång. Summa summarum menade SB1 att det 

kommer ta tid att få till en fungerande struktur för hennes roll på den här skolan.  

     Utifrån intervjusvaren från såväl skolbibliotekarier som lärare uttrycktes en variation 

av hur tiden från bådas håll upplevs ansträngd. Svensklärare 1 uttryckte hur de har 

pressade planeringar och ibland inte tänker på att skolbibliotekariens kompetens kan 

användas mer. Skolbibliotekarie 3 uttryckte en önskan om att få en större betydelse på 

skolan och ett större ansvarsområde samt bli mer av en pedagogisk resurs i 

undervisningen än vad hon är idag. Såväl Skolinspektionen (2018) som Malmberg 

(2019) trycker hårt på att det är skolledningens ansvar att prioritera skolbibliotekets 

funktion och att det därför behöver ges tid för detta i samtligas scheman. Två av de 

totalt fem intervjuade skolbibliotekarierna uttryckte hur de redan har fullt i sina 

scheman och att de inte skulle kunna inkluderas mer. Två av studiens totalt fyra 

svensklärare uttryckte att det finns en orättvis fördelning av skolbibliotekens bemanning 

runt om i landet och menade att mindre skolor som inte når ett elevantal på minimum 
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300 elever inte heller är berättigade till en skolbibliotekarie. De menade att man då kan 

fråga sig hur likvärdig skolan blir om inte alla skolor har liknande förutsättningar och 

tillgångar. Den frågan har Svensk biblioteksförening och DIK länge kämpat för. De har 

i flera år försökt genomdriva krav på att bemanna samtliga skolbibliotek i landet då det 

finns tydliga bevis för att bemannade skolbibliotek höjer skolans kvalité och bidrar till 

en stärkt utbildning i det långa loppet (Troberg & Linder, 2018).  

 

5.1.5 Önskan om större satsning på skolbibliotek och skolbibliotekarie  

Samtliga informanter såväl lärare som skolbibliotekarier berättade i samstämmighet hur 

de önskar att alla skolor haft tillgång till en verksam och involverad skolbibliotekarie. 

De är alltså eniga i frågan om att om detta bör satsas på. Skolbibliotekarie 2 och 3 

berättade att de är öppna för förslag och önskar att de kunde involverats mer i den 

pedagogiska undervisningen. De båda uttryckte även en önskan om att få fortbildning 

rörande skolbiblioteksverksamheten de länge arbetat inom.  

     Skolbibliotekarie 1 upplevde att man redan gör en hel del satsningar på skolans 

bibliotek men uttryckte att verksamheten alltid kan förbättras. SB1 berättade att hon 

arbetar på en stor skola med över 500 elever och att det för hennes del därför blir en 

högre arbetsbelastning än för de skolor som har färre elevantal på samma 

bibliotekarietjänst. I rapporten Bemanna skolbiblioteken! som nämndes kort i 

inledningen stod att det är rimligt med en skolbibliotekarie på 300 elever (Troberg & 

Linder, 2018). Utifrån det Troberg och Linder (2018) framhåller bör det alltså i 

skolbibliotekarie 1:s fall vara skäligt med ytterligare en tjänst i biblioteket. SB1 

berättade att ett önskemål hon har är att någon annan kanske kunde skött det mer 

administrativa och ordninghållandet biblioteket. Detta menade SB1 hade gjort att hon 

fått mer tid över till att framför allt planera olika litterära projekt, hålla sig ajour och 

förbereda inför boktips och andra besök i klasserna. Denna önskan om frigörelse av tid 

beskrev hon just nu är en pågående diskussion med rektorn.  

      Skolbibliotekarie 4 uttryckte att när hon för fyra år sedan började arbeta på den 

nuvarande skolan hade en vision om hur hon ville att skolbiblioteksverksamheten skulle 

se ut och fungera. I samband med det introducerade hon ett verksamhetsmaterial för 

rektor och lärare men upplevde att det var svårt att få med sig alla direkt. Malmberg 

(2019) understryker betydelsen av att alla på skolan är med på tåget såväl rektor som 
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lärare när det kommer till skolbibliotekariens uppdrag. Malmberg beskriver att ett av 

skolbibliotekariens uppdrag är att öka elevernas pedagogiska måluppfyllelse men då 

krävs också att denne ges förutsättningar för det (Malmberg, 2019).  

     Svensklärare 1 uttryckte oro när hon tänker på framtiden och att de kommer sakna 

skolbibliotekarien när denne går i pension då ledningen har beslutat att inte ersätta 

dennes plats med en ny skolbibliotekarie. SL1 förklarade att skolbibliotekariens 

uppgifter såsom det administrativa, in och utlån, hålla i ordning i biblioteket och andra 

läsfrämjande uppgifter på skolan är otroligt viktiga för verksamheten och 

undervisningen. Vidare framhöll SL1 att alla skolor borde ha tillgång till en 

skolbibliotekarie med tanke på hur elevers läsutveckling ser ut i dagens samhälle.  

 

SL1: Barn läser ju betydligt mindre eftersom det är andra saker som lockar mer 

och då måste vi ju på något sätt kompensera i skolan. Läsa, läsa, läsa så mycket 

som möjligt så skolbiblioteket och skolbibliotekarier behövs verkligen. Och 

behövs verkligen lyftas! 

 

SL1 förklarade att skolbibliotekarier är en viktig investering i den pedagogiska 

verksamheten och inte minst i undervisningen. SL1 berättade vidare att skolan hon 

arbetar på säger sig vara en läsande skola vilket är en modell1 som innefattar många 

läsfrämjande idéer. Syftet med modellen är att tillsammans på skolan skapa en 

verksamhetskultur som är språkmedveten och läsinspirerande och där skolan kan 

utveckla och utvärdera sitt eget läsfrämjande arbete med hjälp av modellen. Trots att de 

är en läsande skola upplever SL1 att modellen inte prioriteras utan att tid och pengar 

läggs på annat. Hon betonade särskilt att man som stor skola med över 300 elever och 

som även utger sig för att vara en läsande skola minst kan begära att där finns en 

skolbibliotekarie – med hänvisning till det som nämnts tidigare att denne inte är tänkt 

att ersättas vid pensionering.   

 

SL1: Ska man nu vara en läsande skola som vi är så måste det ju få kosta lite också,  

men tyvärr så prioriteras inte alltid det. Man funderar mycket kring de bitarna  

 
1
 https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/lasande-skola [2022-12-28] 

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/lasande-skola
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och den här pengapåsen, hur den fördelas.  

 

I intervjun med skolbibliotekarie 5 hänvisade hon till skollagen där det står att varje 

skola ska ha tillgång till ett skolbiblioteket (2010:800 2 kap. 36 §) men förklarade 

vidare att det inte framgår att där ska finns tillgång till personal.  

 

SB5: Det är ju lag på att ha ett skolbibliotek men inte lag att ha fackutbildad 

personal där, men så finns det ju riktlinjer från Skolverket att man ska ha det. Men 

det är ju ingen lag, vilket gör att det då finns kryphål. 

 

I Skolverkets riktlinjer gällande bemanning av skolbibliotek står bland annat: 

 

Bemanning är en förutsättning för att skolbiblioteket inte bara ska vara ett rum med 

böcker. Det finns många fördelar med att skolbiblioteken bemannas av 

fackutbildade bibliotekarier. Genom sin utbildning har de fått med sig kunskaper 

och färdigheter som kompletterar lärarnas (Skolverket, 2022). 

 

Som refererats till tidigare är detta återigen något Troberg och Linder (2018) 

understryker när de menar att ett bemannat skolbibliotek bidrar till en starkare 

utbildning.  

 

6. Diskussion och konklusion  

I följande avsnitt kommer forskningsfrågorna inledningsvis att besvaras och diskuteras. 

Först diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, lagar och 

styrdokument. Direkt efter följer en sammanfattande slutsats och därefter ett avsnitt där 

teoretiska kopplingar görs. Vidare diskuteras metoden för studien och allra sist följer en 

kort reflektion över studiens resultat och betydelse i förhållande till vår kommande 

yrkesroll som grundskollärare i åk F–3.  

 

1. I vilken mån och isåfall på vilka sätt används skolbibliotek i samband med den 
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skönlitterära läsningen i svenskundervisningen?  

 

Utifrån den analyserade empiri som studien givit kan vi se att det varierar i vilken 

utsträckning man använder och inkluderar skolbiblioteket i samband med skönlitterär 

läsning i svenskämnet. På de skolor där skolbibliotekarie finns kan man se ett samband 

med att skolbiblioteket används mer frekvent och med en tydligare struktur. Utöver 

elevernas veckovisa lånebesök och den administration det medför ansvarade majoriteten 

av skolbibliotekarierna på de här skolorna även för enklare undervisning i skönlitterär 

läsning tillsammans med olika elevgrupper i biblioteksmiljön. De genomförde också 

inplanerade klassrumsbesök och höll i bokcirklar. På de här skolorna var 

skolbibliotekarierna även inkluderade i den pedagogiska verksamheten och deltog på 

planeringsdagar samt ingick i ett arbetslag. Något informanterna sade var utmärkande 

för de här skolorna var att rektorn är väl införstådd med att skolbibliotekarien kan 

fungera som en tillgång i verksamheten vilket delar av forskningen också visat vara av 

stor betydelse (Malmberg, 2019; Skolinspektionen, 2018). De bemannade 

skolbiblioteken bidrar till en ständig vuxennärvaro. Den vuxna i det här fallet 

skolbibliotekarien kan i sin tur guida och hjälpa eleverna dels att hitta litteratur som 

matchar deras läsförmåga och intressen, dels fungera som en läsande förebild som 

förespråkar vikten av litteratur och själv visar ett läsintresse. Bakom betydelsen av att 

vara en läsande förebild står Chambers, (1995); Fatheddine, (2018); Hultgren m.fl., 

(2017); Lockwood, (2008); Ingemansson, (2016).  

     På de skolor där skolbibliotekarie saknades var det istället klasslärarna som 

ansvarade för biblioteksbesöken. På en av de två skolor som saknade skolbibliotekarie 

hade man tvålärarsystem vilket bidrog till att man ofta hade möjlighet att dela upp 

klasserna i två. Möjligheten att dela upp klasserna gjorde att man på den här skolan 

precis som på skolor med skolbibliotekarie hade strukturerade biblioteksbesök varje 

vecka. Det svensklärare 4 delgav tyder alltså på att man trots avsaknaden av en 

skolbibliotekarie ändå arbetade väldigt medvetet med att inkludera skolbiblioteket i den 

befintliga undervisningen. Det som möjliggjort att man på den här skolan har en 

fungerande biblioteksstruktur kan starkt kopplas till det tvålärarsystem skolan satsat på. 

På den andra skolan som också saknade skolbibliotekarie var man ensam klasslärare. 

Utifrån skolbibliotekarie 3:s svar kunde vi se att det inte fanns någon tydlig struktur för 

i vilken mån de använde skolbiblioteket och att biblioteksbesöken mest skedde 
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sporadiskt. Det delgavs att man inte medvetet planerade för någon undervisning i 

biblioteksmiljön då avsaknaden av en skolbibliotekarie och att vara ensam klasslärare 

gjorde att man gärna undvek att utnyttja skolbiblioteket i någon vidare utsträckning. 

Skolbibliotekarie 4 delgav att på grund av stor elevgrupp och som ensam klasslärare 

fanns ingen möjlighet att besöka biblioteket i helklass. Istället löstes det genom att 

eleverna i mindre grupper besökte biblioteket på egen hand, vilket medförde att 

eleverna inte hade tillgång till hjälp och stöttning i biblioteket. Något vi lade märke till 

under intervjuerna på skolorna som saknade skolbibliotekarie var att rektorn aldrig kom 

på tal till skillnad från på de skolor där skolbibliotekarie fanns. Ska man se till vad 

Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning visade beror detta närmast på att på 

skolor där rektor prioriterar skolbiblioteket som en tillgång fungerar också användandet 

av detta i högre grad bättre. Slutsatsen man kan dra är alltså att det handlar om rektorns 

synsätt och prioritering och hur det i sin tur genomsyrar verksamheten.  

 

2. Hur och på vilket sätt upplever skolbibliotekarier att deras kunskaper används inom 

skönlitterär läsning i svenskundervisningen? 

 

Samtliga skolbibliotekarier som intervjuades uppgav att de upplever att deras kunskaper 

och kompetens inom skönlitterär läsning används på skolorna men också här i varierad 

utsträckning. Ofta handlar denna variation också om huruvida det finns en struktur eller 

inte för hur skolbibliotekarien kan användas. Den otydlighet av struktur och riktlinjer 

för bibliotekariens arbete på informanternas skolor bekräftar också det som både 

Malmberg (2017) och Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (2019) 

kommit fram till, nämligen att det inte finns specificerat i vare sig lagar eller 

styrdokument hur skolbibliotekariens kompetens är tänkt att förvaltas vilket också 

skapar den stora variation av hur det ser ut på de tillfrågade skolorna.  

     Samtliga av de fem intervjuade skolbibliotekarierna uppgav att de hjälper lärarna på 

skolorna att ta fram passande högläsningsböcker, plockar ihop bokpåsar/boklådor till 

klassrummen, håller högläsningsstunder i biblioteket och bokpratar i klassrummen med 

varierade intervaller. Dessa arbetsuppgifter framhöll bibliotekarierna att det fanns en 

hyfsad struktur för men att den absolut kunde bli mer specificerad och nedtecknad.  

     Två av informanterna framhöll att deras kunskaper och kompetens även kom till 

gagn vid samarbeten med skolkuratorn på skolan. På två andra skolor fanns även ett 
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samarbete med fritids och fritidspersonalen där skolbibliotekarierna också framhöll att 

deras kunskaper utnyttjades på ett positivt sätt.  

     En av skolorna i studien klassade sig som en läsande skola vilket är en modell för 

hur man kan arbeta läsfrämjande med resurser som redan finns på skolan. Här 

ansvarade skolbibliotekarien i högre grad för att inkludera flera ytor på skolan att 

koppla skönlitteratur till. Chambers (1995) och Hultgren m.fl., (2017) menade att 

skolans alla ytor bör inkluderas i ett läsfrämjande syfte och för att tillgängliggöra 

litteratur. På samma skola var skolbibliotekarien även inkluderad vid 

läxläsningstillfällen i svenskundervisningen varje vecka och ansvarade då för att 

lästräna med en liten grupp elever i årskurs ett. Att inkludera skolbibliotekarien som en 

resurs i undervisningen var också något Lundberg och Herrlin (2014) förespråkade.  

     Som kort nämndes i ovan punkt nämnde samtliga skolbibliotekarier rektorns 

betydelse för deras uppdrag på skolorna. Samtliga framhöll att rektorn på deras skola 

var väldigt lyhörd och stod bakom förslag på uppdrag de var villiga att ta sig an. 

Majoriteten av skolbibliotekarierna kände en samhörighet och inkludering i hela skolans 

pedagogiska verksamhet och var alltid inbjudna till utvecklingsdagar. 

Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning visade dock på motsatsen när de i sitt 

resultat redovisat att skolbiblioteksverksamheten inklusive skolbibliotekarien sällan är 

inkluderad i skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi ställer oss nyfikna till varför vårt 

resultat visar på motsatsen till det Skolinspektionen tidigare redovisat. Här kan vi 

utifrån informanternas delgivanden med säkerhet konstatera att en av anledningarna till 

det positiva utfallet beror på rektorns stora förståelse för och kunskap om 

skolbibliotekariens betydelse för verksamheten på dessa skolor. Andra anledningar som 

kan ha påverkat utfallet kan vi bara spekulera kring. Kan det kanske även bero på att vi 

undersökt ett fåtal skolor i ett begränsat geografiskt område? Eller kan det bero på att 

man inom detta område också valt att verkligen satsa på att ha bemannade 

skolbibliotek? 

 

3. Hur och på vilket sätt upplever svensklärare att skolbibliotekariens kunskaper 

används inom skönlitterär läsning i svenskundervisningen? 

 

Till denna frågeställning finns endast två relevanta informanter att utgå ifrån (SL1 och 

SL2) då vi endast lyckades få tag i två skolor där både svensklärare och 
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skolbibliotekarie från samma skola hade möjlighet att delta i studien. Svensklärarnas 

upplevelser skiljer sig något då man på skolorna arbetar annorlunda i förhållande till 

varandra. Vi har därför valt att nedan dela upp dem och besvara frågeställningen var för 

sig.  

 

Svensklärare 1 berättade att det finns ett gott och väletablerat samarbete med 

skolbibliotekarien på skolan och att man är väldigt tacksam att ha den tillgången. SL1 

beskrev att skolbibliotekariens kunskaper används när denne hjälper till att hitta 

lämpliga högläsningsböcker och bokpratar i de olika årskurserna samt även stöttar till 

vid läxläsningstillfällen två gånger i veckan. SL1 beskrev att med tanke på att 

skolbibliotekarien är så pass delaktig i elevernas läsundervisning har denne också bra 

koll på deras läsnivåer. SL1 menade att det underlättar för såväl henne själv som för 

skolbibliotekarien och eleverna när det kommer till biblioteksbesöken. Sammantaget 

menade SL1 att skolbibliotekarien på den här skolan fungerar som en resurs dels rent 

praktiskt, dels som extra stöttning i svenskundervisningen med allra störst fokus på 

skönlitterär läsning.   

 

Svensklärare 2 delgav att skolbibliotekarien på deras skola är en viktig tillgång och 

fyller en stor funktion. SL2 beskrev att skolbibliotekarien utöver de ordinarie 

uppgifterna som boklån och att hålla ordning i biblioteket även ansvarar för 

högläsningstillfällen, bokprat och bokcirklar samt håller i undervisningssituationer i 

samråd med klasslärarna. SL2 beskrev att skolbibliotekariens inplanerade och 

återkommande undervisningstillfällen genomförs i samtliga klasser och att det i dennes 

uppgifter även till viss del ingår att utvärdera dessa. SL2 berättade att trots man är en 

stor skola (F–9) är skolbibliotekarien ett välkänt ansikte bland alla elever på skolan 

oavsett årskurs vilket hon menar är ett tydligt tecken på att skolbibliotekarien är en 

naturlig del i den pedagogiska verksamheten. SL2 förklarade att det finns en tydlig och 

nedtecknad struktur för skolbibliotekariens arbete på skolan och framhåller att det inte 

alltid varit så men att den positiva riktning skolbiblioteksverksamheten tagit till större 

del hänger på skolbibliotekariens driv och engagemang. Det som också haft betydelse 

för den positiva utvecklingen är rektorns visionära tankesätt och öppenhet kring 

skolbibliotekariens vilja att utveckla verksamheten menar SL2. Återigen hänvisar det 

till vad Malmberg (2019) och Skolinspektionen (2018) framhåller kring rektorns och 
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ledningens ansvar när det kommer till hur väl skolbiblioteksverksamheten fungerar i 

praktiken.  

 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

Trots att det i Skollagen står att varje skola ska ha tillgång till ett skolbibliotek 

(2010:800 2 kap. 36 §) står som tidigare nämnts ingen närmare specifikation kring 

vilken typ av bemanning skolbiblioteken bör ha om ens någon alls vilket medför en stor 

variation i hur skolbiblioteksverksamheten fungerar på skolorna. Den variation vi sett 

mellan skolor som har tillgång till skolbibliotekarie mot de skolor som inte har det är 

enligt vår mening stor. Stor i den bemärkelse att det på de skolor utan bibliotekarie 

ligger mer på lärarna att försöka inkludera skolbiblioteket i undervisningen, något som 

är alldeles självklart på de skolor som har bemannade bibliotek.  

     När det i styrdokumenten står att utbildningen ska vara likvärdig handlar det inte om 

att utbildningen ska se likadan ut överallt eller tillhandahålla samma resurser. Med 

likvärdigheten i den bemärkelsen menar man snarare att alla elever ska ha möjlighet att 

nå de fastställda målen (Skolverket, 2022). Malmberg (2019) framhåller att det därför 

även ingår i skolbibliotekariens uppdrag att medverka till en ökad måluppfyllelse hos 

eleverna men poängterar att skolbibliotekarien måste ges pedagogiska förutsättningar 

för detta. När vi genomfört vår undersökning, tagit del av tidigare forskning inom 

området och inte minst det Malmberg (2019) framhåller kring hur skolbibliotekarien ska 

ingå i det måluppfyllande arbetet, ställer vi oss frågande till om utbildningen någonsin 

kan bli likvärdig mellan skolor som har tillgång till bemannat bibliotek mot de skolor 

som inte har det. Den bild vi fått av i vilken mån man använder skolbibliotekariens 

kunskaper och kompetens i undervisningen är mycket större än vi hade förväntat. 

Skolbibliotekarien blev på dessa skolor som en extra pedagog som stöttar och hjälper 

elever i framför allt svenskundervisningen och i viss mån också avlastar lärares 

arbetsuppgifter. Det som då blir anmärkningsvärt är att skolor som saknar tillgång till 

skolbibliotekarie går miste om denna möjlighet till en extra pedagogisk resurs som hade 

kunnat gynna eleverna och det läsfrämjande arbetet.  

     Avsaknad av tid och pressade planeringar var något merparten av informanterna 

menade kunde vara bidragande faktorer till varför man inte använder skolbiblioteket 

och dess skolbibliotekarie mer än vad man redan gör.  
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6.2 Teoretiska kopplingar 

Som specificerats i början av uppsatsen är det den sociokulturella teorin som 

genomsyrat studien. Samma teori hade också störst inflytande i den tidigare forskning 

vi tagit del av. Nedan görs ett axplock från forskningsbakgrunden och resultatet där 

kopplingar till studiens centrala begrepp konkretiseras.  

 

Proximala utvecklingszonen & Scaffolding – Dessa två begrepp är nära 

sammankopplade och nedan följer sådant vi i uppsatsen fått syn på som går att härleda 

till dessa begrepp.  

     Inledningsvis kan vi i forskningsbakgrunden se att majoriteten av forskarna framför 

allt nämner de vuxnas ansvar i att stötta, vägleda, utmana och tillmötesgå elever utifrån 

deras förmågor och intressen2. Stöttning och vägledning är något som utmärker det 

sociokulturella perspektivet och som inom teorin kallas scaffolding vilket ska bidra till 

att eleven utvecklas i den proximala utvecklingszonen (den zon man inom teorin menar 

att lärande sker) (Säljö, 2015).  

    Majoriteten av studiens informanter nämnde högläsning som en stor del av den 

skönlitterära läsningen i de lägre årskurserna och de flesta framhöll att högläsning är 

viktigt när eleverna inte ännu knäckt koden och kan läsa på egen hand. Den person som 

håller i högläsningstillfällena blir såväl en direkt som indirekt läsande förebild beroende 

på om högläsningstillfällena har som syfte att även förmedla en läsande förebild.  

     En av informanterna nämnde att de under högläsningstillfällena visar text och bild 

via en projektor som fungerar som ett bildligt stöd och i högre grad möjliggör att kunna 

diskutera innehållet och förklara nya ord och begrepp som underbygger att eleverna kan 

ta till sig nya kunskaper.  

     Flertalet gånger nämner informanterna betydelsen av att ha ett bemannat 

skolbibliotek och menar då att skolbibliotekarien kan fungera som extra stöttning när 

eleverna befinner sig där.  

     Begreppen proximala utvecklingszonen och scaffolding nämns i första hand när man 

pratar om barn och elever och hur de tar till sig kunskap. I vår undersökning har vi 

 
2
 (Hultgren m.fl., 2016; Chambers, 1995; Ingemansson, 2016; Fatheddine, 2018; Lundberg & 

Herrlin, 2014; Chou m.fl., 2016; Widhe, 2017; Halvarsson, 2011). 
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också fått syn på hur detta även sker mellan vuxna parter som till exempel när lärare ber 

skolbibliotekarien om hjälp och även i det fall där skolbibliotekarien hade arrangerat ett 

pedagogskåp för att underlätta för samtliga lärare på den skolan. Flera informanter 

beskrev att man på skolorna hade ett gott samarbete professioner emellan och gjorde 

mycket för att underlätta för varandra. 

 

Medierande redskap – Språket ses som teorins största och mest grundläggande 

redskap med vilket människor kommunicerar, tar till sig kunskap och förstår sin 

omvärld (Säljö, 2015). Språket som redskap behöver nog ingen vidsträckt förklaring till 

hur det genomsyrat vår studie då hela studien bygger på mellanmänskliga samtal. För 

att hålla oss till resultatet och hur språket som redskap främst synts där så har samtliga 

informanter nämnt språkliga aktiviteter såsom högläsning, bokcirklar, boksamtal och 

boktips vilka är aktiviteter där språket får ta mycket plats. Dessa språkliga aktiviteter 

lyftes också i majoriteten av tidigare forskning3. De fysiska redskap som vi fick syn på i 

vår studie var exempelvis hur man i ett fallen använde en projektor i biblioteksmiljön 

för att förstärka text och bild i samband med ett högläsningstillfälle. Ett annat exempel 

var hur man hade anordnat ett pedagogskåp som skulle underlätta för samtliga lärare på 

den skolan. Givetvis har fysiska böcker och litteratur haft stort fokus i vår studie vilka 

också är exempel fysiska redskap. I forskningsbakgrunden kunde vi se exempel på 

fysiska redskap när man talade om att tillgängliggöra och skylta med böcker i den 

fysiska miljön samt när man talade om mysigt inredda läsplatser med betoning på 

material och möblering av dessa (Chou m.fl., 2016; Halvarsson, 2011; Ingemansson, 

2016). 

 

Appropriering och Socialisation – Dessa är ytterligare två begrepp som är nära 

sammankopplade. Kortfattat handlar de om att människan i sociala sammanhang och 

gemenskaper tar del av andras erfarenheter och omsätter dem till att bli en del av det 

egna tänkandet vilket skapar nya erfarenheter och utvecklar den egna identiteten (Säljö, 

2015). Från forskningsbakgrunden kan vi bland annat koppla samtliga forskare som 

 
3
 (Hultgren m.fl., 2016; Chambers, 1995; Ingemansson, 2016; Fatheddine, 2018; Lundberg & 

Herrlin, 2014; Widhe, 2017; Halvarsson, 2011; Lockwood, 2008; Liberg & Smidt, 2019) 
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nämner gemenskap, dramatisering, gestaltande och läsande förebilder till begreppen4.  

     Flertalet informanter nämnde högläsning som en ofta förekommande språklig 

aktivitet. Begreppen kan här kopplas till när eleverna genom språkliga aktiviteter och i 

samspel med andra tar till sig kunskaper och erfarenheter som i sin tur blir en del av 

deras eget tänkande. Två av skolbibliotekarierna nämnde att man hade ett samarbete 

med kuratorn på skolan där man tillsammans tagit fram böcker som skildrar olika 

livsöden. Böckerna var ämnade för lärare att läsa och diskutera tillsammans med 

eleverna. Det underliggande syftet med samarbetet handlade om att ge eleverna 

möjlighet att utveckla såväl sin empatiska förmåga som sina värderingar.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur skolbibliotek och skolbibliotekarier 

användes som redskap och resurs samt i vilken grad och på vilka olika sätt. Detta var 

också specifikt kopplat till den skönlitterära läsningen i svenskundervisningen. För att ta 

reda på detta var det därför en självklarhet att genomföra intervjuer och besluts togs om 

att genomföra personliga semistrukturerade intervjuer. Valet grundade sig i att vi ville 

att intervjuerna skulle äga rum ute på fältet och i rätt omgivning (Denscombe, 2016). 

För studien intervjuades både skolbibliotekarier och svensklärare då vi ville få syn på 

ifall deras uppfattningar och upplevelser skiljde sig åt eller om de överensstämde. Vid 

starten för empiriinsamling hade samtycke getts från totalt nio frivilliga studiedeltagare.   

Eftersom det blev ett färre antal deltagare begränsades generaliserbarheten för studien.  

     Syftet med intervjuerna var att få fram skolbibliotekariers och svensklärares 

personliga tankar och erfarenheter därför byggde våra intervjuer på en kvalitativ 

forskningsansats (Denscombe, 2016). Med intervjuer som insamlingsmetod kan det 

vara svårt att veta ifall informanten talar sanning och allra helst när studien handlar om 

informantens uppfattningar, känslor och erfarenheter. Därför kan vi inte med säkerhet 

fastställa att informanternas svar stämmer överens med verkligheten (Denscombe, 

2016). Grundtanken var att genomföra intervjuerna utan att lämna ut intervjufrågorna i 

förväg. Men då en informant önskade att få se intervjufrågorna innan intervjun 

 
4
 (Hultgren m.fl., 2016; Chambers, 1995; Ingemansson, 2016; Fatheddine, 2018; Lundberg & 

Herrlin, 2014; Chou m.fl., 2016; Widhe, 2017; Halvarsson, 2011; Liberg & Smidt, 2019). 
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diskuterade vi och beslutade att det trots allt kunde vara en fördel och därmed gynna 

studiens resultat. Intervjuerna flöt på och informanterna var väl förberedda och kunde 

ge rikliga och detaljerade svar. Samtidigt hade vi även möjlighet att ställa följdfrågor så 

att en spontanitet ändå kunde äga rum. Under genomförandet av intervjuerna bestämde 

vi att båda forskarna skulle vara på plats, där den ena intervjuade och den andra 

antecknade. Intervjuerna spelades även in med våra mobiltelefoner vilket har varit en 

stor fördel då inspelningarna har kunnat lyssnats på upprepade gånger samtidigt som 

svaren har analyserats och till större del transkriberats. 

     Resultatet för studien bör ses som en fingervisning och speglar bara de intervjuade 

skolbibliotekariers och svensklärares uppfattningar inom området och kan därför inte 

vara representativt för Sveriges alla skolbibliotekarier och svensklärare. För att studiens 

trovärdighet skulle varit väl underbyggd hade en större undersökning krävts.  

 

6.4 Slutord och förslag på ny forskning 

Syftet med studien har varit att ta reda på i vilken grad och på vilka olika sätt 

skolbibliotek och skolbibliotekarier används som redskap och resurs i samband med den 

skönlitterära läsningen i svenskundervisningen. Vi var alltså ute efter svensklärares 

respektive skolbibliotekariers upplevelser kring detta fenomen. Utifrån studiens resultat 

kan vi konstatera att både skolbibliotekariers och svensklärares uppfattningar kring 

skolbibliotekets betydelse är överensstämmande i en positiv bemärkelse. Båda parter 

uttrycker att skolbiblioteket och skolbibliotekarien har en betydande roll för den 

skönlitterära läsningen i svenskämnet. Det som blir väldigt tydligt i vårt resultat är att 

det finns en strävan om att det i skollag och styrdokument närmare bör specificeras vad 

en kompetent personal är. Det bör också ges lika förutsättningar och möjligheter för alla 

skolor att ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek oavsett skolans storlek, geografiska 

placering eller socioekonomiska förhållanden. Utifrån egna erfarenheter av 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vikariat på en rad olika skolor som saknar 

skolbibliotekarie har vi fått erfara att på skolor där man arbetar som ensam klasslärare 

finns risk att man undviker att använda skolbiblioteket. Vår upplevelse är att just 

avsaknaden av en extra vuxen som kan stötta vid biblioteksbesöken är en bidragande 

faktor till detta. En annan erfarenhet är att förflyttningar och ingen möjlighet att dela 

upp större elevgrupper är en ytterligare faktor som speglar problemet.  
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     Eftersom vårt resultat inte generaliserar alla Sveriges skolbibliotekarier och 

svensklärares utsagor kring det undersökta fenomenet bör resultatet endast ses som en 

fingervisning. Vår studie kan ändå vara intressant för såväl bibliotekarier och all skolans 

verksamma personal och fungera som ett diskussionsunderlag. Underlaget i sin tur kan 

utmynna i ett utvecklingstänk hos rektor och lärare när det kommer till synen på 

skolbiblioteket, dess användning och bemanning.  

     Tankar som vi har fått under genomförandet av vår studie är att det hade varit 

intressant att få ta del av fler skolbibliotekarier och svensklärares upplevelser och 

uppfattningar kring hur skolbiblioteket används, i vilken mån och på vilka sätt. Då vi 

fått syn på den stora variation som finns gällande de skolor som har bemannade 

skolbibliotek mot de som inte har det önskar vi att man istället hade sett över 

verksamheten och fört en diskussion kring hur man kan öka användandet av 

skolbiblioteket på dessa skolor. På en av skolorna vi besökte fördes en diskussion kring 

hur man kunde öka elevernas vistelsetid i biblioteket och för dem blev lösningen att 

involvera fritidspersonalen. Detta ser vi som en väldigt enkel och effektiv lösning dels 

för att fritidspersonalen redan finns på plats, dels blir det ingen merkostnad. Våra 

erfarenheter talar också för en önskan om att fler skolor likt denna skulle funderat på 

hur elevernas mer fria vistelsetid i biblioteksmiljön kan öka. Något som vägt tungt och 

visat sig återkomma i hela studien är framför allt rektorns ansvar för en fungerande 

skolbiblioteksverksamhet. Därför ser vi att det istället vid kommande forskningsprojekt 

är just dessa man ska vända sig till för att få en bredare syn på fenomenet.  
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