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Abstract: This essay investigates the integration of the school library 

into teaching in one of Sweden’s senior high schools and the 

effects of the new education act which gives school libraries 

a stronger standing. A second purpose is to investigate 

teachers’ views on professional responsibility with regard to 

the development of information literacy.  

 

Through an email survey different aspects of library 

integration are investigated. The integration level is assessed 

according to the library taxonomy for teachers by David V. 

Loertscher. The results show that teachers do not use the 

school library to any great extent and only a small percentage 

has developed their library use after the reform. Although 

some teachers have increased their use of the library they still 

see it mainly as a source of material and do not see the school 

librarian as a resource for the development of new teaching 

methods. The studies limitation was that the survey was only 

answered by 34 %.  

 

The conclusion is that in order to improve the school 

libraries’ standing and higher levels of integration in line with 

Loertscher’s taxonomy, stronger support is needed from 

school management, principals and politicians as well as 

clearly assigned responsibilities and awareness of the school 

library’s potential as a learning resource. 
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1. Inledning 
 

1842 lagstiftades det om att alla socknar i Sverige skulle ha en folkskola med en 

utbildad folkskollärare och den skulle vara för både flickor och pojkar. Det hade 

förekommit utbildning i Sverige mycket tidigare men nu var den obligatorisk för alla 

barn och staten hade ansvaret för landets skolor. De första skolbiblioteken i Sverige 

startade på 1870-talet och sedan dess har deras existens och uppgifter diskuterats. 

Inställningen till skolbibliotek har varierat genom årtiondena, ibland har de haft en 

starkare ställning och ibland en svagare men redan i 1900-talets början propagerade en 

del folkskollärare för att skolbibliotek skulle vara obligatoriskt (Limberg, 1990, s. 13). 
Det dröjde 100 år innan den lagstiftningen gällde alla skolformer och alla elever. Den 1 

juli 2011 togs en ny skollag i bruk som säger att alla elever i den svenska skolan skall 

ha tillgång till ett skolbibliotek. 

 

Eftersom lagstiftningen om skolbibliotek inte har varit tvingande för alla skolformer 

tidigare och dessutom varit vag i sin formulering varierar skolbibliotekens utseende, 

bemanning och bestånd oerhört mellan olika skolor i Sverige. 16 procent av eleverna på 

grundskolan och gymnasiet saknar skolbibliotek överhuvudtaget på sin skolenhet 

(Skolbibliotek, 2012, s. 4).  

 

I den nya lagen finns det inte någon definition av vad ett skolbibliotek är eller vilken 

verksamhet det ska bedriva. Det står inte heller om bemanning av biblioteket. Staten går 

inte in och styr kommunernas verksamhet i detalj utan anser att det faktum att man tar 

med skolbibliotek i lagen gör att kommuner och skolhuvudmän tar det på allvar 

(Andersson, 2010, s. 67). I propositionen hänvisar regeringen till att med skolbibliotek 

brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår 

i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. 

(Prop. 2009/10:165 s. 283) 

Skolinspektionen som bland annat har i uppgift att vara tillsynsmyndighet för 

skolväsendet har tolkat den nya lagen och har följande krav på skolbibliotek för att de 

ska vara godkända:  

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler 

eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt 

använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att 

nå målen för denna.  

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier.  

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling 

och stimulera till läsning.  

(Skolbibliotek, 2011, s. 3) 

Skolinspektionen ger inte heller någon definition av vad ett skolbibliotek faktiskt är 

eller bör vara så det är rimligt att anta att det förmodligen kommer att vara en stor 

variation även i framtiden på hur skolbiblioteken är utformade och bemannade. 
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Biblioteksforskningen och skolbiblioteksutvecklare tar fasta på den första punkten hos 

skolinspektionen och vill inte bara se skolbiblioteket som en resurs för lässtimulering 

och materielförmedling utan även som en pedagogisk resurs i undervisningen. Ett 

exempel är Sveriges skolbiblioteksföreningar som verkar för att skolbiblioteks-

verksamheten integreras i undervisningen som en viktig del av det undersökande 

arbetssättet i skolan (Skolbibliotek.se, s. 2). Ett annat exempel är att DIK, det fack-

förbund som bland annat organiserar bibliotekarier, hade en skolbiblioteksgrupp som 

tog fram följande definition för 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. 

 (Linder, 2011, s. 2) 

För att skolbiblioteket skall kunna genomföra sitt uppdrag är det enligt biblioteks-

världen nödvändigt att det är bemannat med utbildad bibliotekspersonal såsom 

bibliotekarie och gärna biblioteksassistent. 

 

Utbildad bibliotekspersonal på skolbiblioteken är inte i sig en garanti för att 

skolbiblioteket får den pedagogiska roll som forskningen kring skolbiblioteksutveckling 

ger uttryck för att det bör ha. 

Resultatet av sökningar har visat att litteraturen på området till stora delar 

handlar om hur skolbibliotekets pedagogiska roll bör se ut eller skulle 

kunna se ut om bara vissa villkor vore uppfyllda, exempelvis rektors ansvar, 

samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie eller bibliotekets integration 

i klassrums-/ämnesundervisning. (Limberg, 2003, s. 21) 

Skolbibliotekets förhållande till undervisningen i skolan diskuteras inte bara nationellt 

utan debatteras även internationellt. I en skrift utgiven i samarbete mellan IFLA SLRC
1
 

och IASL
2
 kan man läsa om att det endast är i några länder som skolbibliotekarie är ett 

etablerat yrke och att det finns en risk att skolbibliotek blir främmande både för 

skolvärlden och inom bibliotekssfären då det ska underordna och inordna sig i båda 

verksamheterna (Marquardt & Oberg, 2011, s. 3). Kulturskillnaden mellan biblioteks-

världen och skolvärlden innebär ett hinder för att skolbibliotek skall bli en integrerad 

del av skolan och undervisningen. Olika yrkesidentiteter, framförallt lärarnas och 

bibliotekariernas, innebär ett problem när man ska skaffa sig en samsyn på 

undervisningen (Alexandersson, 2007, s. 78). Förutom lärare och skolbibliotekarier har 

man identifierat ytterligare två grupper inom skolan som har inverkan på 

skolbibliotekets roll och det är skolledare och elever (Bergvall & Edenholm, 2000, s. 7). 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skolbiblioteken i Sverige har en lång 

historia och de fick en stark ställning i och med att de nu finns med i skollagen. 

Skolbiblioteken är inte definierade i den nya lagen och inte heller i skolornas 

styrdokument finns det någon beskrivning av skolbibliotekens verksamhet. 

Skolbibliotekarier och andra inom bibliotekssfären har däremot en tydlig bild av vilken 

                                                 
1
 International Federation of Library Association and Institutions – School Libraries and Resource Centers 

Section 
2
 International Association of School Librarianship 
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resurs de vill att skolbibliotek skall vara i undervisningen. Den yrkesgrupp som rent 

konkret har den största möjligheten att påverka hur mycket skolbiblioteket och dess 

personal integreras i undervisningen är lärare. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Lena Folkesson skriver att beroende på vilken skolkultur som råder på en skola kan 

lärarnas inställning till integrering av skolbiblioteket i undervisningen variera. Lärarna 

är beroende av hur politiker och skolledning ser på skolbiblioteket och av hur mycket 

ekonomiska resurser som läggs på skolbiblioteket. Lärare och skolbibliotekarier tillhör 

två olika yrkesgrupper och de bär med sig dessa olika gruppers yrkesidentitet när de 

utövar sina respektive professioner. När individer identifierar sig med en grupp är det 

lätt att man generaliserar likheter inom gruppen och uppmärksammar skillnader med 

andra grupper istället för att se skillnader och likheter mellan alla individerna i de olika 

grupperna. Detta kan leda till missförstånd och onödiga hinder för ett närmare 

samarbete. När det gäller skolbibliotekarier och lärare finns det dessutom en aspekt av 

makt i förhållandet eftersom lärare och skolledare har en klart definierad plats inom 

skolkulturen och därför kan påverka hur skolbibliotekarien utför sitt arbete. 

Skolbibliotekarier får utföra sitt arbete så att skollednings och lärares förväntningar 

uppfylls medan skolbibliotekariernas egna åsikter om hur deras kompetens borde tas till 

vara åsidosätts (Alexandersson, 2007, s. 78f.). För att skolbiblioteket ska kunna ta plats 

i skolkulturen behöver det legitimeras. Formell legitimitet får det genom att politiker 

och skolledning tar upp det i verksamheten och placerar det i skolans styrdokument 

(Alexandersson, 2007, s. 80). Reell legitimitet måste skolbibliotekspersonalen själv 

skaffa sig genom att ständigt visa att man har kompetens som behövs och peka på 

resultat som visar att skolbibliotek gör en positiv skillnad i elevernas utbildning 

(Marquardt & Oberg, 2011, s. 4). 

 

En förklaring till att lärare har en annan bild än biblioteksforskningen på behovet av 

integrering av skolbiblioteket i undervisningen är att det inte är helt klargjort vilken 

yrkesgrupp på skolan det är som har det faktiska ansvaret för att mål som relaterar till 

att eleverna blir informationskompetenta uppfylls (Rimsten, 2009, s. 45ff.). 

Undersökningarna som visar på denna otydlighet är hämtade från högskoleområdet men 

är enligt författarna aktuella även inom gymnasieskolan. 

 

Ändrar den nya skollagen, som har lyft fram alla elevers rätt till ett skolbibliotek, samt 

en ny gymnasiereform, som har gett skolledning och pedagoger nya förutsättningar, på 

hur skolbiblioteket används i undervisningen? Har lärarna fått en klar och entydig syn 

på vem som bär ansvaret för att eleverna blir informationskompetenta? Det är min 

avsikt att denna uppsats ska belysa dessa frågor. 

 

Uppsatsen bör intressera skolledare, skolbibliotekarier och lärare, eftersom det är lättare 

att samarbeta om man har alla parters syn på det man anses behöva samarbeta om. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Ämnet för den här uppsatsen är skolbibliotekets roll i lärarnas undervisning på en 

specifik gymnasieskola i södra delarna av Sverige. Lärarna på skolan är fria i sin 

undervisning, eftersom de inte arbetar efter någon uttalad pedagogik, men de måste 

förhålla sig till de mål som finns i skolans allmänna styrdokument. För utbildningar som 
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påbörjats efter 1 juli 2011 finns det nya styrdokument och gymnasieskolan har 

genomgått en omfattande reform. Det jag vill undersöka är hur integrerat skolbiblioteket 

är i lärarnas undervisning och om de ser annorlunda på sin användning av skol-

biblioteket nu efter reformen och de nya styrdokumenten än vad de gjorde tidigare. Hur 

ser pedagogerna på de specifika mål för eleverna som hör ihop med informations-

kompetens och bibliotek? Är det lärarnas ansvar eller anser de att andra yrkesgrupper 

som till exempel skolbibliotekarien har ett eget ansvar för att dessa mål uppfylls?  

 

1.2.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är delat. Dels undersöks hur integrerat skolbiblioteket är i lärarnas 

undervisning före och efter gymnasiereformen och de nya styrdokument som tagits i 

bruk för utbildningar påbörjade efter 1 juli 2011 och dels undersöks vilken yrkesgrupp 

på skolan som lärarna upplever som faktisk ansvarig för att skolan uppfyller de 

övergripande mål som kan relateras till informationskompetens och bok- och 

bibliotekskunskap som finns i skolans styrdokument. 

1.2.2 Frågeställning 

 

 Hur använder lärarna skolbibliotekarien och/eller skolbiblioteket i sin 

undervisning? 

 

 Fick lagförändring och skolreform några praktiska konsekvenser för 

integreringen av skolbibliotek/skolbibliotekarie i lärarnas undervisning? 

 

 Hur ser skolans lärare på det faktiska ansvaret för uppfyllandet av några av de 

specifika mål som kan kopplas till informationskompetens som finns i skolans 

styrdokument?  

 

Undersökningen sker i form av en enkätstudie. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Arbetet har begränsats till att gälla en skolform nämligen gymnasieskolan. Gymnasie-

skolan har enligt en rapport från statens kulturråd haft fackutbildade bibliotekarier på 

skolbiblioteken i större utsträckning än grundskolan (Skolbiblioteken i Sverige: 

kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 26f.). Eftersom ett av syftena 

med uppsatsen är att titta på lärarnas förhållande till skolbiblioteket före och efter 

gymnasiereformen GY11 är det nödvändigt att verksamheten har haft ett eget bemannat 

skolbibliotek under en längre period. 

 

Skolbiblioteken ska enligt bibliotekslagen främja språkutveckling och stimulera till 

läsning hos barn och ungdomar. Detta arbete undersöks inte specifikt i uppsatsen utan i 

den mån som det bedrivs sådan verksamhet i samarbete mellan skolbibliotek och lärare 

ingår det i de svar som respondenterna ger på frågorna i enkäten. Det finns inte någon 

definition på vad som menas med bibliotek i skollagen och inte heller i de övriga 

styrdokument som finns för gymnasieskolan. Hur det fysiska biblioteket är beskaffat 

påverkar dock lärarnas möjlighet att integrera det i sin undervisning. Den här uppsatsen 

kommer inte att specifikt undersöka om skolbibliotekets fysiska aspekter påverkar 

respondenternas användning av det i sin undervisning. Det befintliga skolbibliotek som 
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undersöks beskrivs och om respondenterna har synpunkter på de fysiska aspekterna kan 

de kommentera detta i en öppen fråga i enkäten. 

 

Lärarnas användning av skolbibliotekarie/skolbibliotek begränsas till deras under-

visning och inte till om de används för privat bruk. 

 

1.4 Disposition 
 

Kapitel ett består av en inledning till uppsatsämnet, skolbibliotek. Uppsatsens syfte, att 

undersöka lärares användning av skolbiblioteket i sin undervisning, preciseras och det 

gör också de avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med en disposition över 

uppsatsen. 

 

Kapitel två är en genomgång av de lagar, förordningar och andra styrdokument för 

skolan som utgör den litteratur jag har läst för att få en ingång och en bakgrund till 

uppsatsens ämne. 

 

I kapitel tre presenteras den litteratur och forskning som redan är gjord inom samma 

område som denna uppsats behandlar. Litteraturen behövs för att göra en analys av 

resultaten från undersökningen. Litteraturen delas in i det som berör skolbibliotekets 

pedagogiska roll och det som handlar om ansvarsfrågan för elevernas informations-

kompetens. 

 

Kapitel fyra är en beskrivning av den teori som den här uppsatsen tar avstamp i när det 

gäller upplägget för undersökningen och det är den som analysen och tolkningen av 

materialet utgår ifrån. Den valda teorin är David V. Loertschers teori om skolbibliotek. 

Loertschers teori utgår från hur ett bibliotek bör vara uppbyggt och fyra olika 

taxonomier. En för bibliotekarien, en för lärare, en för elever och en för rektor.  

 

I kapitel fem diskuteras valet av metod för att samla empiri. Undersökningen 

genomfördes på en gymnasieskola i södra Sverige. Insamlingen av empiri skedde i form 

av en enkät till hela populationen. Enkäten bestod av tolv frågor varav två var öppna. 

Svaren på enkäten bearbetades för analys i Excel.  

 

I kapitel sex presenteras och analyseras resultaten från undersökningen utifrån hur de 

besvarar uppsatsens frågeställningar. Loertschers taxonomi för lärare, uppsatsens 

teoretiska grund, har använts som analysredskap. Först presenteras resultatet från 

sakfrågorna och sedan de resultat som behandlar hur lärarna använder skolbiblioteket 

och om de nya styrdokumenten gjort någon skillnad i användandet. Sist presenteras 

resultaten som behandlar ansvarsfrågan.  

 

I kapitel sju diskuteras resultatet med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden samt 

det som framkommit i litteraturen om tidigare forskning i ämnet.  

 

Kapitel åtta sammanfattar svar och slutsatser på uppsatsens frågeställningar och 

avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 
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2. Bakgrundslitteratur  
 

Bakgrundslitteraturen till uppsatsen behandlar dels de lagar som berör skolbibliotek och 

dels gymnasieskolans olika styrdokument. 

 

2.1. Skolbibliotek  
 

I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 augusti 2010 och som gäller för 

utbildningar som påbörjats efter 1 juli 2011 står det i 2 kapitlet § 35 att eleverna skall ha 

tillgång till skolbibliotek. Det finns ingen definition av vad ett skolbibliotek är eller 

vilken verksamhet det ska bedriva och som konstaterats tidigare går åsikterna om 

skolbibliotek isär. Skolbiblioteket tas också upp i bibliotekslagen SFS 1996:1596 i 

paragraf 8 och 9 där man skriver att folk- och skolbibliotek skall ägna särskild 

uppmärksamhet åt minoriteter och deras behov av litteratur på andra språk eller i andra 

former än tryckt text. Folk- och skolbiblioteken skall även ägna särskild upp-

märksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda informationsteknik och medier 

som främjar språkutveckling och stimulerar till läsning. Inte heller i bibliotekslagen står 

det något om hur skolbiblioteksverksamheten skall bedrivas mot skolans pedagogiska 

verksamhet.  

 

2.2 Gymnasieskolan 
 

All skolverksamhet styrs av lagar och förordningar. Från ht.11 och fram till vt.13, har 

gymnasieskolan utbildningar som styrs antingen av nya eller gamla versioner av dessa 

styrdokument.  

 

En av frågeställningarna i uppsatsen är att ta reda på om de nya styrdokumenten gav 

några konsekvenser för lärarnas användande av skolbibliotek och/eller skol-

bibliotekarien varav bara dessa kommer att belysas. Nedan finns det paragrafer från de 

av gymnasieskolans styrdokument som speglar syftet med utbildningen och hur man ska 

nå de mål som finns i gymnasieskolan. 

 

Det finns många ämnen i gymnasieskolan och alla kommer inte att behandlas lika 

ingående i den här uppsatsen. 

Eftersom alla elever läser de gymnasiegemensamma ämnena får dessa en 

nyckelroll för att uppfylla gymnasieskolans syfte: att förbereda eleverna 

såväl för yrkesverksamhet och fortsatta studier som för personlig utveckling 

och ett aktivt deltagande i samhällslivet. (Gymnasieskola 2011, 2011, s. 38) 

De gymnasiegemensamma ämnena har störst utrymme i uppsatsen. De övriga ämnena 

har grupperats i undergrupper eftersom även åsikterna från respondenterna som 

undervisar i dessa ämnen är viktiga då gymnasieskolans mål utvecklas i samspel mellan 

alla ämnen som ingår i ett program (Gymnasieskola 2011, 2011, s. 38). 

 

2.2.1 Skollagen   

 

Skollagen (2010:800) gäller för elever som påbörjade sin gymnasieutbildning från och 

med den 1 juli 2011 och i lagen om införande av skollagen (2010:801) § 13 framgår att 

för utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2011 skall 1985 års skollag gälla i dess 
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lydelse före den 1 mars 2010. Skollagen (2010:800) gäller för alla skolformer och 

innehåller övergripande bestämmelser om skolans syfte och mål. Den innehåller också 

bestämmelser om skolans huvudmän, lokaler, skolhälsovård, bibliotek och arbetsmiljö. 

En del kapitel är specifika för de olika skolformerna medan andra är generella och gäller 

alla skolformer. Skollagen är en mycket omfattande lag men i kapitel 1 § 4 definieras 

syftet med utbildning inom skolväsendet och även om det är ett långt citat tas det med i 

sin helhet för att det ger en tydlig bild av att skolan skall ge barn och ungdomar så 

mycket mer än rena kunskaper. 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 

ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. 

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns 

och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och medborgare. (Skollagen (2010:800), s. 

16) 

När man tittar på syftet med utbildningen hittar man ett par olika fraser som man kan 

koppla till den verksamhet som bedrivs i bibliotek och där den tydligaste är den 

livslånga lusten att lära. I § 11 i samma kapitel slås det fast att det är de olika skol-

formernas läroplan som ska ange de olika utbildningarnas värdegrund, uppdrag, mål och 

riktlinjer (Skollagen (2010:800), s. 17) och läroplanen för gymnasiet återkommer längre 

fram i detta kapitel. 

 

2.2.2 Gymnasieförordningen 

 

Gymnasieförordningen SFS 1992:394 gäller för de elever som har påbörjat sin 

utbildning före den 1 juli 2011 och SFS 2010:2039 för dem som har påbörjat sin 

gymnasieutbildning från och med den 1 juli 2011. Gymnasieförordningen innehåller 

bestämmelser som mer i detalj styr gymnasieskolans verksamhet och hur huvudmannen 

skall göra i specifika situationer. Det står dock inget om skolans syfte och mål. 

 

2.2.3 Läroplan SKOLSF 2011:144 

 

Den 1 november 2011 trädde SKOLFS 2011:144 i kraft och den nya läroplanen skall 

tillämpas på utbildningar i gymnasieskolan som påbörjats från och med den 1 juli 2011. 

För utbildningar som påbörjats före den 1 juli 2011 ska SKOLFS 1994:2, 1994 års 

skolplan för de frivilliga skolformerna användas. 

 

I läroplanen framgår skolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. Som framgått 

tidigare är skolans uppdrag omfattande och därför har följande kunskapsmål från kapitel 

2.1 valts ut som intressanta för ett av uppsatsens syften, att se vem lärarna anser har det 
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faktiska ansvaret för dem, eftersom de kan hänföras till kunskaper som förknippas med 

informationskompetens och bibliotek: Det är skolans ansvar att varje elev 

 

 kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa 

till kunskap, självinsikt och glädje. 

 har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. 

 kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (SKOLFS 2011:144) 

 

Läroplanen ger också riktlinjer om vad alla som arbetar på skolan ska göra och mer 

specifikt vad skolans rektor och lärare skall göra. Skolbibliotekarie eller annan 

bibliotekspersonal nämns inte. 

 

2.3 Sammanfattning 
 

Det finns inte så mycket skrivet om skolbibliotek i lagar och förordningar. I skollagen 

konstateras det att skolbibliotek ska finnas och i bibliotekslagen sätter man folkbibliotek 

och skolbibliotek i samma paragrafer och ger dem samma uppgifter. Detta ger skol-

biblioteken en plats i bibliotekssfären i lagarna och det kan påverka hur de som verkar 

på skolorna, rektorer, lärare, skolbibliotekarier, elever med flera, ser på sin möjlighet att 

påverka skolbiblioteket i den egna verksamheten. Gymnasieskolans olika lagar, 

förordningar och styrdokument är fyllda med uttryck som liknar uttryck som används 

eller har använts i bibliotekssfären och i diskussionen om informationskompetens men 

man har inte någonstans kopplat mål med sådana formuleringar till skolbibliotek och 

skolbibliotekarie. I läroplanerna är det bara rektorer och lärare som har specifika 

riktlinjer för uppfyllandet av elevernas mål. Skolans övriga personal nämns i klump. 
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3. Tidigare forskning 
 

Som nämnts i föregående kapitel finns det en mängd olika faktorer som samverkar för 

att ett skolbibliotek ser ut just som det gör på varje enskild skolenhet. Skolkultur ställs 

mot bibliotekskultur och olika yrkesutövare och skolbiblioteksanvändare påverkar 

utformningen och användandet av skolbiblioteket. Då denna uppsats syften handlar dels 

om hur lärarna på en specifik skola integrerar skolbiblioteket i sin undervisning och dels 

om hur samma lärare uppfattar den faktiska ansvarsfrågan för de biblioteksrelaterade 

mål som finns i gymnasieskolans läroplan ligger fokus på forskning om just 

skolbibliotekets pedagogiska roll och ansvarsfördelningen mellan lärare och andra inom 

skolan. För att få en helhetsbild över det som påverkar skolbiblioteket kommer även 

andra aspekter att nämnas. 

 

3.1 Skolbibliotekets pedagogiska roll och ansvarsfördelningen mellan 

lärare och skolbibliotekarie 
 

Tidigare forskning visar på att det finns olika aspekter som påverkar integrationen av 

skolbiblioteket i undervisningen. I sin avhandling Biblioteket – skolans hjärna? tar 

Birgitta Kühne fram följande fyra: 

 

 En fysisk aspekt som rör skolbibliotekets fysiska förutsättningar såsom till 

exempel placering, öppettider, bemanning m.m. Om skolbiblioteket inte har bra 

fysiska förutsättningar kan lärarna inte använda det i sin undervisning. 

 Den psykologiska aspekten. Det är här som skolledningens inställning till 

skolbiblioteket visar sig. Även de olika anställdas inställning till varandra och 

biblioteket hamnar under denna kategori.  

 Utbildningsaspekten. 

 Målet med den verksamhet som bedrivs är den sista aspekten och det är här 

skolbibliotekets ställning i styrdokumenten hamnar. (Kühne, 1993, s. 227f.) 

 

Den psykologiska aspekten är intressant eftersom den innefattar skolbibliotekens och 

skolans olika kulturella bakgrund. Då skolbiblioteket har sina rötter i bibliotekskulturen 

som ligger utanför skolkulturen uppfattas det fysiska skolbiblioteksrummet som friare 

och mindre styrt än till exempel klassrum och andra undervisningsutrymmen 

(Dressman, 1997; Rafste, 2001; se Limberg, 2002). Eleverna uppfattar att det fysiska 

skolbiblioteket har mer än en funktion. Dels är biblioteket ett ställe där man arbetar med 

skolrelaterade uppgifter men det är också ett rum där man kan fördriva tiden med 

fritidsrelaterade saker (Rafste, 2001; Christiansson, 2011 m.fl.). Lärare kan i sin 

profession välja att se på biblioteket och dess personal som något de måste interagera 

med i undervisningen eller se det som en bredvid liggande servicefunktion som de kan 

dra nytta av när de själva känner ett behov av det i sin undervisning. 

 

Lena Folkesson talar i Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek om 

olika dimensioner i samarbetet mellan lärare och bibliotekarier. Maktdimensionen kan 

kopplas till de båda verksamheternas olika ursprungskulturer eftersom skolledare och 

lärare har en naturlig plats inom den pedagogiska verksamheten och därför blir deras 

förväntningar på skolbiblioteket och dess personal det som gäller på skolan 

(Alexandersson, 2007, s. 79).  
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Yrkesdimensionen som delas in i två underdimensioner, nämligen yrkesidentitet och 

yrkeskultur (Alexandersson, 2007, s. 78f.), hänger ihop med Kühnes utbildningsaspekt 

så till vida att det finns en motsättning mellan lärarutbildningen och bibliotekarie-

utbildningen på så sätt att de inte har en gemensam syn på informationskompetens och 

pedagogik. Lärarutbildningen skapar pedagoger som är erkänt duktiga på att förmedla 

kunskap till elever. Bibliotekarieutbildningen utbildar bibliotekarier som är specialister 

på informationskompetens. Det finns ingen gemensam arena där dessa två utbildningar 

kan skaffa sig en samsyn på hur man ska undervisa och vem som ska undervisa så att 

dagens elever blir informationskompetenta. Kühnes förslag till lösning på detta är 

antingen att lärare utbildas i bibliotekskunskap eller bibliotekarier utbildas i pedagogik 

(Kühne, 1993, s. 233). I USA är det i många stater krav på att en skolbibliotekarie först 

ska ha en lärarutbildning innan utbildningen till bibliotekarie påbörjas och samma sak 

gäller i Canada (Loertscher, 2000, s. 15). I Sverige finns det inga sådana krav på skol-

bibliotekariernas utbildning men de utbildningar som finns inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap är breda och ger en grund till arbete på många olika typer av 

bibliotek. En del högskolor och universitet har kurser om skolbibliotek som riktar sig 

till lärare och bibliotekarier. Det största steget har man tagit i Uppsala där man har en 

specialinriktning med Biblioteks- och informationsvetenskap för lärare som förutom 

lärarexamen även ger en mastersexamen i biblioteks- och informationsvetenskap 

(Henning Ingmarsson, 2010, s. 53). 

 

I kandidatuppsatsen Kulturförmedlare eller pedagog? skriver Sara Malm bland annat 

om hur bibliotekarier som arbetar på integrerade folk- och gymnasiebibliotek upplever 

sin yrkesroll och yrkesidentitet. Malm har intervjuat fyra gymnasiebibliotekarier som 

arbetar på integrerade folk- och skolbibliotek och kommer fram till att dessa 

bibliotekarier har förutom de yrkesroller som traditionellt förknippas med bibliotekarie-

yrket även roller som pedagog/handledare (Malm, 2010, s. 27). Även om det inte går att 

generalisera utifrån fyra intervjuer visar undersökningen på det som tidigare litteratur 

också tagit upp nämligen att arbetet som gymnasiebibliotekarie gör yrkesidentiteten mer 

komplex. I en annan kandidatuppsats Skolbiblioteket i lärarutbildningen undersöker 

författaren June Söderström hur lärarstudenter som utbildar sig till gymnasielärare 

uppfattar skolbibliotek. Undersökningen är utförd med åtta respondenter på tre lärar-

utbildningar i södra Sverige. Lärarstudenterna ser inte skolbiblioteket som en del av 

undervisningen utan snarare som en resurs som man kan ta in i undervisningen vid 

behov (Söderström, 2012, s. 29). Det framgår i undersökningen att lärarstudenterna inte 

får någon undervisning om skolbibliotek och deras roll i någon större utsträckning när 

de är inne på lärosätena utan den erfarenhet de har av skolbibliotek och samarbete med 

lärare har de fått på sin arbetsplatsförlagda undervisning (Söderström, 2012, s. 36). Det 

gör att deras syn på hur ett skolbibliotek kan användas är beroende av hur deras 

handledare använder skolbiblioteket och på hur skolbiblioteket fungerar på den skola de 

gör sin praktik på. Lärarstudenterna får ingen kunskap om hur ett samarbete fungerar på 

ett väl fungerande skolbibliotek om de inte har tur och hamnar på en skola där detta 

finns under deras praktik.  Några av de intervjuade lärarstudenterna hyser vissa farhågor 

inför framtiden. När mer och mer digitaliseras och läroböckerna blir elektroniska såg de 

ingen framtid för skolbiblioteket. Söderström menar att detta visar att lärarstudenterna 

inte riktigt vet vad ett bibliotek är och att de inte vet vad en bibliotekarie gör med 

digitala resurser (Söderström, 2012, s. 37f.). En undersökning med åtta respondenter bör 

anses som liten men det är intressant att se att författaren har fått med många av de 

spridda sätt att se på skolbibliotek som finns nämnda i övrig litteratur och som visar på 

det gap som finns mellan skolans värld och bibliotekssfären. 
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Medan Kühne diskuterar om målet med verksamheten så lyfter Folkesson fram en 

legitimitetsdimension. Kühne menar att biblioteket och dess verksamhet måste få en 

plats i skolans styrdokument och att politiker och skolledning måste formulera mål med 

verksamheten (Kühne, 1993. s. 234). Folkesson anser också att skolbiblioteks-

verksamheten får sin formella legitimitet från politiker och skolledning och att dessa 

grupper måste tydliggöra vad skolbibliotekens verksamhet skall innehålla. Folkesson 

menar dock också att personalen på skolbiblioteken måste skaffa sig reell legitimitet 

genom att gå ut i skolan och visa vilken skillnad skolbiblioteket kan göra i under-

visningen (Alexandersson, 2007, s. 80). 
 

Även om skolbibliotekets dubbla kulturtillhörighet gör att det kan ge ett mervärde till 

skolan genom att ”bara” vara ett bibliotek beläget på skolan menar Kühne att 

bibliotekets pedagogiska roll innebär att läraren använder det fysiska biblioteket i 

undervisningen och att skolbibliotekarien då undervisar eleverna i bibliotekskunskap 

och informationssökning (Kühne, 1993, s. 234f.).  

 

Synen på bibliotekets pedagogiska roll har utvecklats sedan 1993 och Louise Limberg 

pekar på att mycket forskning har som förutsättning att biblioteket får sin pedagogiska 

roll genom att verka genom lärare i undervisningen och det kommer man fram till med 

stöd av teorier om att kunskap utvecklas i meningsfulla sammanhang och att 

skolbibliotek bör stödja och vara en del av undervisningen eftersom det är skolans 

kärnverksamhet (Limberg, 2003, s. 85). Limberg och Folkesson, 2006 konstaterar att i 

ämneslitteraturen för biblioteks- och informationsvetenskap kan man se en utveckling 

från begreppet undervisning i bibliotekskunskap till termen lärande i informations-

kompetens. Denna utveckling innebär en kvalitativ förändring då begreppet 

informationskompetens innefattar alla delar av ett undersökande arbetssätt (Limberg & 

Folkesson, 2006, s. 19). När det gäller synen på informationskompetens i skolan ställer 

sig Limberg och Folkesson frågan ”… om inte synen på informationssökning som 

process överförs till synen på informationskompetens och att detta skymmer andra sätt 

att förstå informationskompetens” (Limberg & Folkesson, 2006, s. 125). Limberg och 

Folkesson menar att informationssökning blir den enda delen av alla de delar som ingår 

i informationskompetens som det undervisas i (Limberg & Folkesson, 2006, s. 125). För 

att elever skall bli informationskompetenta räcker det enligt informations- och 

biblioteksvetenskapen inte med att skolbibliotekarier undervisar elever i bok- och 

bibliotekskunskap på schemalagda lektioner i biblioteket utan alla delar av 

informationskompetens måste tas med i en integrerad undervisning i andra ämnen. I 

nyare litteratur som tar fasta på att lärare och skolbibliotekspersonal skall samarbeta om 

allt arbetet gällande undervisningen för att gagna elevernas utveckling till informations-

kompetenta individer finns färdiga guider till hur detta samarbete fysiskt kan komma till 

stånd. Skolbibliotekarien och läraren skall samarbeta genom hela undervisningen och 

skolbibliotekarien måste vara med och utvärdera verksamheten för att visa att deras 

medverkan gör skillnad i elevernas resultat (Harada & Yoshina, 2005, passim; McGhee 

& Jansen, 2010, passim). 

 

Limberg och Folkesson har identifierat tre olika kategorier av uppfattningar som lärare 

och skolbibliotekarier har på sitt samarbete. Kategori ett kallar de för samarbete som 

gränsbevarande särarbete och den innehåller uppfattningar som tillhör det traditionella 

sättet att se på samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Man formaliserar samarbetet 

och delar upp arbetsuppgifter mellan sig beroende på de föreställningar de båda yrkes-

grupperna har av sin egen respektive den andres profession (Limberg & Folkesson, 
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2006, s. 97). Denna kategori delas in i två underkategorier samarbete som organisation 

och samarbete med den andre. I underkategorin samarbete som organisation ryms 

uppfattningarna att samarbetet skall vara organiserat på ett visst sätt istället för på vilket 

innehåll samarbetet skall ha. Svårigheter som att biblioteket ligger långt bort eller att 

man inte har några naturliga mötesplatser för lärare och bibliotekarier lyfts fram. Den 

andra underkategorin rymmer uppfattningar om hur de olika yrkesgrupperna lärare och 

bibliotekarier ser på varandras yrkesroller. Bibliotekarierna ger uttryck för att lärare 

måste ändra på sig för att ett samarbete skall komma till stånd. Det är lärarna som inte är 

vana vid att samarbeta och de har för lite kunskap om informationssökning. Dessutom 

beskrivs skolan som svår att förändra då alla har sina egna åsikter och det tar tid att hitta 

en gemensam väg framåt. Lärarna och sin sida ger inte uttryck för att det är någon 

bristande ämneskunskap hos bibliotekarien som förhindrar samarbetet det är istället 

osäkerhet om bibliotekariens pedagogiska förmåga som är problemet (Limberg & 

Folkesson, 2006, s. 97 ff.). Den andra huvudkategorin samarbete som gräns-

överskridande samspel rymmer uppfattningar för öppenhet och flexibilitet i samarbetet 

mellan lärare och bibliotekarier. Samarbetet ses som ett samspel där den egna yrkes-

rollen förändras i samarbetet. I denna kategori framhävs de olika yrkeskompetenserna 

som en fördel och en styrka. Lärare och bibliotekarier är båda med när en klass till 

exempel arbetar med ett tema och man arbetar på ett sådant sätt så att eleverna uppfattar 

att det är en flytande gräns mellan deras yrkesroller (Limberg & Folkesson, 2006, s. 102 

ff.). Samarbete som möjligheter till lärande och utveckling är den tredje huvudkategorin 

och i den framförs uppfattningar om att tillfälliga möten mellan lärare och bibliotekarier 

kan utvecklas till djupare yrkessamtal om ett ämnesinnehåll. Dessa samtal kan leda till 

att en lärare redan i planeringsstadiet kontaktar bibliotekarien för att de tillsammans ska 

söka material inför ett arbete. Resultatet av sökningarna blir bättre än vad det blivit om 

de gjort sökningarna var för sig. Samarbetet ger både lärare och bibliotekarier möjlighet 

att lära sig något nytt och man fortsätter att utveckla samarbetet efter hand när man får 

fler gemensamma erfarenheter.  

 

I en magisteruppsats från 2004 skriver Karin Brunnegård och Carina Böhlmark om 

skolbibliotekariens tre olika diskurser, proffessionaliseringsdiskurs, informations-

kompetensdiskurs och biblioteksdiskurs och hur dessa kan medföra att skolbibliotekarier 

och lärare hamnar i ett antagonistiskt förhållande till varandra. Författarna menar att 

professionaliseringsdiskursen sätter skolbibliotekarierna på en högre nivå än lärarna 

eftersom den understryker bibliotekariens expertis när det gäller informationskompeten-

srelaterade områden. Informationskompetensdiskursen likställer lärare och skol-

bibliotekarier som lika viktiga när det gäller pedagogik för att eleverna skall bli 

informationskompetenta. Biblioteksdiskursen placerar skolbibliotekarien i den mer 

traditionella biblioteksrollen med service och litteratur som viktiga delar (Brunnegård & 

Böhlmark, 2004, s. 67f.). Deras undersökning bygger på 71 artiklar framtagna ur 

databasen Artikelsök med sökkriterier skolbibliotek/skolbibliotekarier i svenska för-

hållanden och materialet skulle vara utgivet i tidskrifter mellan 2000 och 2003. Utifrån 

detta resonemang blir det tydligt varför det är lättare för skolbibliotek att agera inom de 

mer traditionella biblioteksområdena och varför bibliotekarier inte släpps in eller 

kämpar mer för att ta plats på den pedagogiska arenan. Biblioteket kan användas i 

undervisningen i sin egenskap av informationsförsörjare och litteraturförmedlare men 

när det kommer till att delta aktivt i undervisningen känner de båda yrkeskategorierna 

till för lite om varandra och det är lärarna som sitter på den reella makten över 

undervisningen. 
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Eftersom det inte råder samsyn mellan lärare och bibliotekarier om att samarbeta kan 

man fråga sig vilken yrkesgrupp som har det faktiska ansvaret för att de olika mål som 

är relaterade till bok- och bibliotekskunskap, informationskompetens och livslångt 

lärande som finns i skolornas styrdokument blir uppfyllda. Är det lärarna, 

bibliotekarierna eller båda dessa yrkesgrupper gemensamt?  Det har genomförts en del 

olika undersökningar på högskoleområdet där främjandet av studenternas informations-

kompetens sedan en tid tillbaka är en lagstadgad skyldighet. I kap 1 §§ 8 och 9 i 

högskolelagen anges informationskompetensens olika delar som viktiga mål för 

studenterna att uppnå men precis som i gymnasieskolans styrdokument så finns det inte 

preciserat vilken yrkesgrupp på lärosätena som har det faktiska ansvaret för att arbeta 

mot dessa mål. Alla lärosäten har välfungerande, bemannade bibliotek och det är 

bibliotekarierna som självmant har tagit på sig en stor del av ansvaret för att studenterna 

skall bli informationskompetenta (Rimsten, 2009, s. 50f.). Lärare på landets universitet 

och högskolor säger sig inte ha tänkt på eller har klart för sig vem som har ansvaret för 

att målet att främja studenternas informationskompetens uppfylls (Gustafsson Åman, 

2009, s. 73ff.). Det har alltså inte skett någon förändring av undervisningen och 

biblioteket har inte integrerats mer i undervisningen trots att främjandet av studenternas 

informationskompetens finns med i högskolelagen. Limberg och Folkesson uppmärk-

sammade att det fanns ett motstånd bland pedagogerna i projektgruppen mot att genom-

föra förändringar i sin undervisning trots att de i viss mån hade fått en ökad förståelse 

för att informationskompetens består av fler dimensioner än informationssökning. 

Limberg och Folkesson undersökte inte vad motståndet beror på men menar att en del 

av de dilemman för undervisning som pedagogerna i projektgruppen gav uttryck för är 

en del av motståndet. (Limberg & Folkesson, 2006, s. 123). Ett av de dilemman som 

nämndes var att det råder tveksamhet mellan olika ämneslärare eller mellan lärare och 

bibliotekarier om vems ansvar det är att hjälpa och stötta eleverna i de olika faserna av 

informationskompetens som ryms i ett arbete. (Limberg & Folkesson, 2006, s. 117 f.). 

Ett annan är att lärarna ställer vikten av att lära sig ämneskunskaper mot vikten av att 

lära sig informationskompetens och ibland organiserar undervisningen så att den delen 

av målen som rör dimensioner av informationskompetens hamnar i skymundan eller till 

och med blir helt osynligt (Limberg & Folkesson, 2006, s. 115 ff.). 

 

3.2 Utvecklingen i USA: ett mål att sträva mot eller är vi nästan där? 
 

I boken Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling skriver Maud Hell om forskaren Ross 

Todd som kommer från Australien men som har verkat i USA sedan 2001. Todd har 

varit i Sverige och föreläst och det har också varit bibliotekarier och andra aktörer från 

bibliotekssfären utomlands och lyssnat på Todd. Detta har gjort att skolbiblioteks-

diskussionen i Sverige har fått in nya idéer och influenser från USA. Todd menar att 

skolbiblioteken och skolbibliotekarierna själva måste bana väg för en förändring i sin 

situation. Det är absolut nödvändigt att dokumentera sin inverkan på elevernas 

studieresultat och att visa upp dessa resultat för skolledningen (Hell, 2011, s. 14ff.). 

Skolbiblioteket skall vara skolans fysiska och virtuella allmänning där information inte 

bara återfinns utan också används för att bygga ny information (Hell, 2011, s. 24). Todd 

refererar till olika undersökningar när han påstår att ungdomar överger det skrivna ordet 

för att istället ägna sig åt aktiviteter som sociala medier, bloggar, wikis med mera, 

ungdomar använder så mycket tid åt detta att det konkurrerar med TV:n om deras tid 

(Todd, 2010). Hell menar att vi måste tillåta eleverna att använda all denna nya teknik i 

sitt kunskapsbyggande i skolan (Hell, 2011, s. 27). 
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2008 skrev Carol Koechlin, Sandi Zwaan och David V. Loertscher en artikel som 

handlade om att göra om skolbiblioteket till en lärallmänning. Vad de syftar på är att 

skolan inte utnyttjar sina resurser optimalt. Författarna menar att bibliotekarier, it-

pedagoger, datatekniker, studievägledare och specialpedagoger med flera jobbar isolerat 

och att skolan hindrar elever från att använda sig av den nya teknik som de använder sig 

av på sin fritid. Framtiden är istället att utveckla en lärallmänning där allas kunskaper 

utnyttjas samtidigt och där den nya tekniken gör att informationen alltid är tillgänglig. 

Det ska dessutom finnas möjlighet att skapa, diskutera och publicera eget material 24 

timmar om dygnet 365 dagar om året (Koechlin, Zwaa & Loertscher, 2008).  

 

Det jag slås av när jag läser artikeln som nämns ovan är att det som är nytt i USA inte är 

en så stor revolution i Sverige. Det är ganska vanligt att hela skolor har trådlöst internet 

och att elever, lärare och annan personal har möjlighet att mötas på olika lärplattformar 

online. Det som däremot kan vara ett större hinder i Sverige är användandet av de nya 

tekniker som görs tillgängliga via Internet eftersom vi har en lagstiftning både när det 

gäller upphov, tillsyn och integritet som ställer krav på skolan. Det är alltså inte 

integrering av teknik i biblioteket som är det skolbiblioteksdiskussionen gäller främst i 

Sverige, det har vi till viss del redan, utan det är förändringen i integreringen i 

undervisningen som svenska projekt behandlar (se Skolbibliotekets möjligheter från 

förskola till gymnasium, 2010, passim). 

 
Sammanfattningsvis är det generellt så att skolbibliotek används i sin traditionella roll 

som litteraturförmedlare och inte som en läranderesurs i undervisningen i någon större 

utsträckning. Samarbetet mellan bibliotekarier och lärare i undervisningen är nästan 

obefintligt. Det finns olika anledningar till detta där olikheterna mellan de båda 

yrkesgruppernas kompetenser är en och skillnaden i bibliotekskultur kontra skolkultur 

är en annan. En tredje anledning är att lärare koncentrerar sin undervisning på 

ämneskunskaper och kanske inte ser de delar av skolans mål som relaterar till 

informationskompetens. 
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4. Teori  
 

Det finns ett antal teorier som kategoriserar skolbibliotek på olika sätt. En del bygger på 

hur själva skolbiblioteksrummet används på olika sätt av olika användare vid olika 

tillfällen (se Raftse, 2001; Kühne, 1993), Limberg har gjort indelningar i hur mycket 

biblioteket används i undervisningen (Limberg, 1990, s. 72 f.) och Kuhlthau har en 

taxonomi som bygger på bibliotekariens pedagogiska roller (Kuhlthau, 2004, s. 114ff.) 

men den teori som jag fann mest användbar för uppsatsens huvudsyfte var David V. 

Loertschers bibliotekstaxonomier.  

 

David V. Loertscher är en amerikansk professor som redan för cirka 30 år sedan tog 

fram sin första version av sina idag välkända taxonomier för att bedöma hur integrerat 

skolbiblioteket är i den övriga skolverksamheten. Han har fyra taxonomier
3
: en för skol-

bibliotekarier, en för lärare, en för elever och en för skolledare (Loertscher, 2000, s. 15). 

Eftersom en av frågeställningarna i denna uppsats är att undersöka hur lärare använder 

skolbiblioteket var det självklart att använda Loertschers bibliotekstaxonomi för lärare 

som teoretisk utgångspunkt. Taxonomin gör det möjligt att kategorisera svaren i enkät-

undersökningen så att man får en tydlig bild av på vilken eller vilka nivåer biblioteket är 

integrerat i lärarnas undervisning. Loertschers taxonomier har även använts i andra 

studier som syftar till att titta på skolbibliotekets roll i undervisningen och det gör att 

denna uppsats undersökning kan jämföras med andras arbete. Som beskrivits ovan i 

kapitlet om tidigare forskning har Loertscher lanserat en ny syn på skolbibliotek och hur 

dessa bör utvecklas för att ge elever, lärare och övrig skolpersonal det bästa stödet i 

lärande processer. Enligt Hell har Loertscher på senare år tvivlat på att hans teorier 

håller för den nya tiden men hans taxonomier är fortfarande användbara när det gäller 

att tänka systematiskt om skolbibliotek och deras integration i övrig skolverksamhet 

(Hell, 2011, s. 52).  

 

4.1 Taxonomier för skolbibliotekspersonal, elever och skolledare 
 

Även om det är taxonomin för lärare som är av störst intresse för uppsatsen står de fyra 

olika taxonomierna i förhållande till varandra och därför följer en sammanfattning av de 

övriga taxonomierna nedan. 

 

För skolbibliotekarien finns det tio steg i taxonomin. På nivå ett används skolbiblioteket 

inte alls och skolbibliotekarien får använda sin tid till att försöka nå ut till sina icke-

användare. På nivå två är skolbibliotekets roll som lagerlokal för samlingar. På nivå tre 

till nio utvecklas skolbibliotekariens service till lärare och elever så att på nivå tio servar 

och samarbetar biblioteket med alla skolans användare med läsfrämjande, tekniska 

studieverktyg och informationskompetens. Alla nivåerna måste tillgodoses för att 

skolbiblioteket skall fungera men om skolbiblioteket är underbemannat bör skol-

bibliotekarien koncentrera sig på de översta nivåerna i taxonomin och försöka hitta 

annan personal som kan sköta om biblioteket som lagerlokal (Loertscher, 2000, s. 15-

23). 

 

Eleverna är en viktig grupp för biblioteket men för skolbibliotekarien gäller det att 

komma åt dem genom lärarna. Är bibliotekarien inte med och påverkar undervisningen 

och elevernas uppgifter får de inte en central roll i elevernas skolgång. Elevtaxonomin 

                                                 
3
 En taxonomi är ett antal principer som rangordnas så att de återspeglar olika nivåer av det som mäts. 
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beskrivs i nio nivåer. På nivå ett har eleven ingen kontakt med skolbiblioteket. På 

nivåerna 2 till 6 besöker eleverna biblioteket i olika utsträckning där varje nivå blir mer 

och mer medvetna besök beroende på om de har en specifik uppgift som skall lösas, en 

bok de vill läsa eller om bibliotekspersonalen har ordnat användarundervisning. På nivå 

7 och 8 har eleven insett fördelarna med att utnyttja skolbiblioteket och går dit på eget 

bevåg och på nivå 9 har eleven förstått att skolbiblioteket är en del av det livslånga 

lärandet och använder det inom alla delar av sitt liv både för skolarbete och 

fritidsaktiviteter (Loertscher, 2000, s. 43-49). 

 

Skolans rektors roll beskrivs i åtta nivåer i den taxonomi som gäller för skolledare. Är 

rektorn på nivå ett till fyra har skolan det material och den personal som krävs för att det 

ska finnas ett skolbibliotek. Skolbibliotekspersonalen finns också med i de grupper på 

skolan där de behöver vara med. På nivå fem organiserar rektor skolbibliotekets arbete 

så att det kan fungera som en integrerad del av skolverksamheten. På nivå sex och sju 

ser skolledningen till att skolbiblioteket har medel för att vara en central del av skolans 

verksamhet och leder verksamheten mot ett integrerat arbetssätt. På nivå åtta utvärderas 

skolbiblioteksverksamheten och dess inverkan på elevernas prestationer så att 

skolbiblioteksverksamheten kan fortsätta att utvecklas (Loertscher, 2000, s. 55-62). 

 

4.2 Taxonomi för lärare 

Good teaching meets the needs of every individual student while 

accomplishing the goals of education … Fortunately, there are people  … 

eager to partner with teachers to achieve such results. Counselors, special 

reading teachers, special education personnel, and library media specialists 

all work to assist teachers in creating a successful learning climate 

(Loertscher, 2000, s. 29) 

Citatet visar att om lärarna bara vill så finns det många fler yrkesgrupper på en skola 

som vill hjälpa till att möta de krav på individualiserad undervisning som finns i dagens 

skola. Taxonomin för lärare mäter hur mycket lärarna har låtit biblioteket och dess 

personal hjälpa till och bli en del av undervisningen.  

 

1. ”UNDERVISNING UTAN INBLANDNING UTIFRÅN 

Använder enbart läromedel. Det räcker. 

 

2. UNDERVISNING MED STÖD AV EXTRA EGET BOKBESTÅND 

Egen bok-, artikelsamling hemma eller i skolan. 

 

3. UNDERVISNING MED INLÅNAT MEDIABESTÅND 

Läraren väljer och anvisar. Lånar böcker från skol- och folkbibliotek eller annat 

håll, utan kontakt med bibliotekarien. 

 

4. BIBLIOTEKET SES SOM EN IDÉRESURS FÖR UNDERVISNINGEN 

Nyttjar tips man råkat få, utan att ha bett om det, tex. (sic!) på kafferasten. 

 

5. LÅTER BIBLIOTEKARIEN ”BERIKA” UNDERVISNINGEN 

Tillfälliga bokpresentationer, skönlitteratur. Roligt och uppskattat men utanför 

den ordinarie undervisningen. 
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6. SKOLBIBLIOTEKET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV INNEHÅLLET I 

ETT KURSAVSNITT 

Läraren har planerat avsnittet och ber bibliotekarien förbereda kompletterande 

bokbestånd och handleda eleverna. 

 

7. LÄRARE OCH BIBLIOTEKARIE DELAR ANSVARET FÖR PLANERING 

AV ETT KURSAVSNITT 

Analyserar tillsammans elevernas förmåga, målformulering, arbetsformer. 

Genomför arbetet samt utvärderar tillsammans. 

 

8. PEDAGOGISKT UTVECKLINGSARBETE  

Rådgör med bibliotekarien om undervisningsutveckling, långsiktig planering 

etc.” 

 

(Loertscher, 2000, s. 33, taxonomin är fritt översatt av Holmqvist, 2009, s. 98f.) 

 

Med Loertschers taxonomier kan man mäta hur integrerat skolbiblioteket är i den övriga 

skolverksamheten och taxonomin för lärare beskriver olika nivåer för lärarnas 

integration av skolbiblioteket i sin undervisning. De lägre nivåerna i taxonomin står för 

ett användande som grundar sig i den traditionella bibliotekskulturen medan de högre 

nivåerna beskriver ett skolbibliotek som är fullt integrerat i undervisningen och är helt 

en del av skolkulturen. Då ett av syftena med den här uppsatsen är att undersöka just hur 

integrerat skolbiblioteket är i lärarna undervisning före och efter gymnasiereformen och 

de nya styrdokument som tagits i bruk för utbildningar påbörjade efter 1 juli 2011 

används Loertschers taxonomi för lärare som utgångspunkt vid konstruktionen av 

frågorna som berör detta i den enkät som används för undersökningen och den utgör 

också grunden för analysen av undersökningsresultaten.  
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5. Undersökningsupplägg och metod  
 

En av frågeställningarna i uppsatsen är att undersöka hur lärare använder sitt 

skolbibliotek i undervisningen och om de nya styrdokument som infördes med 

gymnasiereformen 2011 har påverkat deras integration av skolbiblioteket i under-

visningen. Som man kan läsa i kapitlet om tidigare forskning har varje skola och skol-

bibliotek olika kulturer som kan påverka lärarnas användande av skolbiblioteket. För att 

alla lärare skulle ha så lika förutsättningar som möjligt för integreringen av skol-

biblioteket i undervisningen genomförs undersökningen endast på en skola.  

 

Valet av gymnasieskola är delvis ett bekvämlighetsurval (Trost, 2001, s. 31). 

Bekvämlighetsurvalet är det man tar till när man inte har något annat val och vet att med 

detta val får man en population som är tillgänglig. Eftersom undersökningen genomförs 

på den gymnasieskola där författaren arbetar handlade det inte om att det inte fanns 

något val utan snarare om att populationen var tillgänglig. I det här fallet är den utvalda 

skolan också ett syftes- eller bedömningsurval. Ett bedömningsurval är ett medvetet 

urval av den som genomför undersökningen och det ska vara representativt för den 

generella populationen (Wildemuth, 2009, s. 121).  

 

5.1 Enkät 
 

Undersökningen har gjorts med en enkät, se bilaga 1, och den är kvantitativ i sitt 

upplägg eftersom syftet med uppsatsen är att uttala sig om hur stor del av (Trost, 2001, 

s. 22) lärarkåren som använder skolbiblioteket på ett visst sätt i sin undervisning. 

Populationen i undersökningen var de lärare som undervisar på gymnasieskolans 

program för GY 11 och som även arbetar eller arbetade på de gamla utbildningarna. Det 

urvalet gav 124 möjliga respondenter och det är inte fler än att det gick att hantera en 

undersökning som innefattade den totala populationen. Enkäten skickades ut via e-post 

till respondenterna och kunde sändas tillbaka antingen via e-post eller utskriven via 

skolans internpost. I det första fallet kunde en enskild respondents svar utläsas men i det 

sista var respondenten fullständigt anonym. 

 

5.1.1 Enkätens frågor 

 

Enkäten bestod av tolv frågor varav två var öppna frågor. De två första frågorna var 

sakfrågor och handlar om vilket program och vilka ämnen respondenten undervisar på 

respektive i. Ämnena var uppdelade i de sex grupper som finns i gymnasieprogrammens 

programstruktur. Det var bara gruppen gymnasiegemensamma ämnen som utvecklats i 

underämnen. Då de gymnasiegemensamma ämnena är de ämnen som alla elever läser 

oavsett vilket program de går får dessa ämnen större tyngd när det gäller att få fram 

gymnasieskolans syfte, se avsnitt 2.2 ovan. Respondenterna fick begränsa sig till tre 

ämnen och särskilja dessa med siffrorna ett till tre. Dessa siffror användes sedan i fråga 

tre till sju för att para ihop rätt svar med rätt ämne. Fråga tre till fem berörde 

respondenternas användning av skolbiblioteket och om hur införandet av den nya 

gymnasiereformen och ny skollag förändrat deras användande av detsamma. I dessa 

frågor var det fritt att välja hur många svarsalternativ man ville eftersom den teori som 

uppsatsen bygger på säger att det är naturligt för lärare att befinna sig på olika nivåer i 

sitt skolbiblioteksanvändande, se kapitel 4 ovan. I fråga sex frågades det om ifall 

eleverna behöver använda annat material än det lärarna lämnar ut för att få betyg 

godkänt eller högre på kurserna. Fråga sju var en liknande fråga om eleverna behöver 
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använda skolbiblioteket eller skolbibliotekarien. Fråga åtta var en av de öppna frågorna 

och berörde hur skolbiblioteket ska utformas för att läraren ska se det som en naturlig 

samarbetspartner och en integrerad del av undervisningen. Fråga nio var den andra 

öppna frågan och handlade om vilka resurser som krävs för att premisserna i fråga åtta 

ska kunna uppfyllas. I fråga tio till tolv fick respondenten ta ställning till ansvarsfrågan 

för tre informationskompetensrelaterade mål från gymnasieskolans läroplan för 

utbildningar som startat efter 1 juli 2011. Dessa frågor besvarades med högst tre 

alternativ som rangordnas från ett till tre.  

 

5.2.1 Pilotundersökning 

 

För att få en uppfattning om hur enkäten uppfattades av respondenterna skickades tre 

enkäter ut i vecka 17, 2012. De tre respondenterna som valdes ut undervisar i olika 

ämnen. De valdes också ut på grund av att det fanns en förkunskap om att de skulle 

komma att besvara enkäten och också vara benägna att kommentera om något i enkäten 

var oklart. Samtliga utsända enkäter kom i retur och ingen av respondenterna hade något 

problem med att förstå frågorna i enkäten. I de frågor som handlade om hur 

respondenten använde skolbiblioteket ändrades svarsalternativen från enbart ja eller nej 

till en graderad skala. Det fanns även anledning att ändra utformningen på svars-

alternativen på frågorna tio till tolv från att man kunde kryssa i valfritt antal alternativ 

till att välja högst tre och rangordna dessa från minst till mest ansvar.     

 

5.2.2 Utvärdering av enkäten 

 

Av 124 utskickade enkäter kom det in 42 svar vilket ger en svarsfrekvens på 34 %. 

Detta är en mycket låg svarsfrekvens då man borde kunna sikta på en svarsfrekvens på 

mellan 50 och 75 procent och kanske högre då undersökningen utfördes på en speciell 

grupp respondenter (Trost, 2001, s. 118). Den första gången enkäten skickades ut till 

lärarna var söndagen i vecka 20, 2012 vilket bara var två veckor innan betygen skulle 

sättas, se bilaga 2. En påminnelse om enkäten gick ut söndagen i vecka 23, se bilaga 2, 

vilket var efter att eleverna slutat skolan men endast en vecka innan lärarnas sommar-

ledighet började. En tredje och sista vädjan om att enkäten skulle besvaras skickades ut 

på onsdagen i vecka 45, se bilaga 2, men den gav bara tre nya svar. Det första utskicket 

var en medveten risk eftersom enkäten kom när gruppen respondenter hade som mest att 

göra, men med tanke på planeringen för det fortsatta uppsatsarbetet var det dock 

nödvändigt att distribuera enkäten innan sommaruppehållet. Då de båda andra utskicken 

inte krockade med en period med erkänt hög arbetsbelastning för respondentgruppen 

kan inte tidsbrist vara den enda förklaringen till den låga svarsfrekvensen. Det går bara 

att spekulera i andra möjliga anledningar till den låga svarsfrekvensen där en kan vara 

att det någon tid innan distributionen av enkäten kommit ett varsel från arbetsgivaren 

och att stämningen på skolan var allmänt dämpad. Vid sista utskicket hörde några 

respondenter av sig och var osäkra på om de svarat på enkäten vid något av de tidigare 

tillfällena då det varit deras avsikt. Då insamlingen var anonym kunde den frågan inte 

besvaras och för att undvika två svar från samma respondent lämnades inget svar från 

dessa respondenter på enkäten vid sista utskicket. Det fanns förmodligen fler 

respondenter som tänkte besvara enkäten före sommaruppehållet men som av någon 

anledning inte fick iväg enkäten och när sista påminnelsen kom så trodde man att man 

redan besvarat enkäten. 
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På de flesta frågorna var det interna bortfallet 0 % och även om det var 39 % på de två 

öppna frågorna som fanns så var det väntat då det ofta blir högre internt bortfall på 

öppna frågor (Trost, 2001, s. 72). Vid analysen av frågorna upptäcktes att medan det i 

fråga ett specifikt frågades efter vilka program lärarna undervisar i GY 11 så fanns inte 

den parametern med i fråga två där det bara frågades efter vilka ämnen läraren 

undervisar i. Hela enkäten handlade om skillnaden mellan den gamla gymnasieskolan 

och den nya men en del svar på fråga fyra och fem visade att åtminstone någon 

respondent svarat ämne där de inte undervisade i de nya GY 11 kurserna. Detta gör att 

dessa respondenter inte har kunnat besvara fråga fyra och följdfrågan fem eftersom de 

inte har satt sig in i skillnaden mellan styrdokumenten för kurserna i det gamla 

respektive det nya gymnasiet.  

 

Med en låg svarsfrekvens och med en fråga som kunde misstolkas gick det inte att 

analysera materialet utifrån vilka program lärarna undervisar på och vilka ämnen de 

undervisar i. Svaren analyserades istället mer generellt för att få fram några slutsatser.  

 

För att kunna presentera resultatet av enkäten matades svaren in i ett Excel-dokument i 

olika tabeller. Det blev två olika tabeller, en för de öppna frågorna och en för de övriga. 

Tabellerna bearbetades sedan efter olika variabler i enkäten för att få fram resultaten. Då 

varje respondent skulle ange samtliga program som man undervisade GY 11 kurser på 

och kunde ange tre av sina ämnen så är en del av de redovisade svaren på frågorna från 

samma respondent. På frågorna tre till sju blev svaren olika beroende på vilket ämne 

respondenten svarade för medan frågorna åtta till tolv fick samma svar då de inte är 

knutna specifikt till ett ämne utan till respondentens tankar om biblioteksanvändning 

och ansvarsfrågor. Detta gör att summan av svaren på fråga tre till sju kan variera 

beroende på hur många olika program och ämnen som respektive respondent har svarat 

för.  
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6. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer först den undersökta skolan och skolbiblioteket att beskrivas, 

dels för att ge en bakgrund men främst eftersom skolbibliotekets fysiska egenskaper 

påverkar hur lärarna kan använda sig av det i undervisningen. Sedan följer en 

presentation av vilka program som respondenterna arbetar på och vilka ämnen de 

undervisar i. Övriga resultat redovisas utifrån hur de besvarar uppsatsens fråge-

ställningar. 

 

6.1 Beskrivning av gymnasiet och biblioteket 
 

Bibliotekets användare är fördelade på två olika fysiska byggnader. Den byggnad där 

biblioteket är beläget har både högskole- och yrkesförberedande program samt 

preparandutbildningar. Den andra byggnaden som ligger tvärs över en gata några 

hundra meter bort har yrkesförberedande program samt gymnasiesärskola. Lokaler 

såsom till exempel matsal, aula, idrottshall och bibliotek är gemensama.  

 

Lärarna på skolan är organiserade i arbetslag som i sin tur är organiserade kring elever 

på ett specifikt program. Det finns en mängd satellitlärare som undervisar på program i 

båda byggnaderna men varje lärare tillhör bara ett arbetslag rent organisatoriskt. De 

lärare som ombetts besvara enkäten har samtliga undervisat både på de kurser som hör 

till utbildningar som startade innan 1 juli 2011 och de nya som startade efter det 

datumet. 

 

Under läsåret 2011 - 2012 servade biblioteket cirka 1750 elever och 165 stycken 

pedagogisk personal. Utöver det tillkom även spontanlån från övrig personal. Rektor för 

programmen i den byggnad där biblioteket är beläget är dess verksamhetsledare. 

 

Två heltidstjänster utgör grunden i skolbibliotekets verksamhet. Tjänsterna är fördelade 

på en bibliotekarie samt en biblioteksassistent. Bibliotekarien erbjuder alla elever en 

första introduktion till bibliotekskunskap och informationssökning som bokas av deras 

lärare. Om lärarna önskar vidare undervisning av eleverna kan de även boka fort-

sättningstillfälle. Biblioteksassistenten är utöver sina uppgifter i biblioteket även 

ansvarig för posthanteringen på skolan, samt är behjälplig för externa besökare. 

Biblioteket är öppet och de öppna samlingarna är tillgängliga för elever och personal 

under hela skoldagen på grund av sin placering. Biblioteket är sedan 2009 placerat i en 

glasad genomgångskorridor på bottenplan. Personalen har arbetsplats vid två skrivbord, 

centralt placerade i biblioteket vid en av skolans in- och utgångar. Två trappor upp finns 

bibliotekets två utställningsmontrar. Det finns cirka femton sittplatser i biblioteket, 

utspridda vid olika småbord. Det finns två datorer i biblioteket, varav en är ämnad för 

sökning i bibliotekskatalogen. Det digitala biblioteket innehåller bland annat länkar till 

bibliotekets databaser, artiklar och kataloger. Bibliotekarien är aktiv på skolans blogg 

och lägger bland annat ut lästips och nyheter. 

 

De medel biblioteket förfogar över är medieanslaget. Medieanslaget för 2012 var på 115 

000 kronor. Den totala budgeten för 2012 uppgick till 1 105 000 kronor och innefattar 

kostnader för löner, bibliotekssystem, tilläggstjänster från kommunen, tidskrifts-

prenumerationer, databasprenumerationer, filmer, porto, bokinköp, bokutrustning samt 

skyltningsmateriel.  
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Förre 2009 låg biblioteket i lokaler som var byggda speciellt med skolbiblioteket i 

åtanke. Skolbiblioteket flyttades på grund av att utrymmet behövdes för undervisning. 

Bibliotekspersonalens önskemål är att flytta tillbaka till den mer anpassade lokalen för 

att kunna fokusera mer på andra delar av biblioteksverksamheten än bara till-

gängligheten, till exempel att kunna ge arbetsro. Dessutom anser bibliotekspersonalen 

att det är viktigt att lokalen framstår som inbjudande för såväl personal som elever och 

den placering som skolbiblioteket har idag inbjuder inte till att sitta och arbeta i lokalen. 

 

6.2 Program som lärarna arbetar på och vilka ämnen de undervisar i 
 

I tabell 1 nedan redovisas på vilka program de 42 respondenterna undervisar i GY 11 

kurser. Då det är 54 olika svar undervisar fler än hälften av respondenterna på mer än ett 

program. En respondent hade inte fyllt i vilket program den undervisade på utan bara 

vilket ämne. Det kom inte in något svar alls från fyra program: El- och energi-

programmet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet
4
 och de fem intro-

duktionsprogrammen. På Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgs-

programmet har så gott som alla lärarna i arbetslagen besvarat enkäten. I övriga 

arbetslag varierar antalet lärare som besvarat enkäten. Det kan finnas olika förklaringar 

till varför spridningen av svar på programmen ser ut som den gör. En av förklaringarna 

kan vara att respondenterna kände uppsatsens författare olika mycket och att det har 

kommit in en större svarsfrekvens från lärarna på de program som har ett dagligt 

samarbete med författaren. En annan förklaring kan vara att lärare på de program som 

inte ligger i samma fysiska byggnad som biblioteket har svarat i en mindre utsträckning. 

När det gäller de program som inte svarat alls så kan förklaringen till de fem 

introduktionsprogrammen vara att de arbetar med elever som behöver ett större stöd än 

övriga gymnasieelever och att man därför lägger upp undervisningen på en mer 

individuell nivå än på andra program. När det gäller de tre tekniskt inriktade 

programmen så finns kanske svaret i en föreställning om att tekniska ämnen inte har 

något att hämta på bibliotek. Teknikprogrammet ligger i samma byggnad som 

biblioteket medan El- och energi samt Industritekniska programmet inte gör det och jag 

kan inte se någon annan förklaring till varför just lärare från dessa tre program valt att 

inte delta i enkäten. 

 
Tabell 1 Program som lärarna arbetar på 

Samhällsvetenskap 13 Restaurang- och livsmedel 2 

Barn- och fritid 8 Bygg- och anläggning 1 

Vård- och omsorg 8 Hantverk 1 

Naturvetenskap 7 Hotell- och turism 1 

Estetiska 4 Nationell idrottsutbildning 1 

Handel- och administration 4 El- och energi 0 

Fordons- och transport 3 Industritekniska 0 

Naturbruk 3 Teknik 0 

Ekonomi 2 Fem introduktionsprogram 0 

  

Som beskrivits i kapitel 2.2 ovan är det de gymnasiegemensamma ämnena som 

huvudsakligen står för att förmedla de övergripande mål som finns i gymnasieskolan 

och därför har dessa ämnen behandlats specifikt i undersökningen medan övriga ämnen 

                                                 
4
 Då en respondent inte angivit programtillhörighet är det möjligt att denne tillhörde 

Teknikprogrammet. 
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har behandlats i de fem undergrupper de tillhör i gymnasieprogrammens program-

struktur. Generellt kan man säga att de tre grupperna programgemensamma ämnen, 

ämnen i programinriktning och ämnen i programfördjupning består av programmens 

karaktärsämnen och undersökningen visade att det är vanligt att en lärare undervisar i 

ämnen som ingår i samtliga dessa tre grupper. I tabell 2 framgår ämnesfördelningen 

som de 42 lärarna undervisade i, lärarna fick ange som mest tre olika ämnen. I snitt har 

varje lärare angett att de undervisar i 2,6 ämnen. 

 
Tabell 2 Ämnen lärarna undervisar i 

Gymnasiegemensamma 

ämnen 

Antal lärare  Övriga ämnen uppdelade som i 

gymnasieprogrammens 

programstruktur 

Antal lärare 

Svenska 7 Ämnen i programinriktning 18 

Idrott och hälsa 6 Ämnen i programfördjupning 15 

Matematik 6  Ämnen i individuellt val 13 

Engelska 5 Programgemensamma ämnen 8 

Samhällskunskap 4 Gymnasiearbete 5 

Historia 3   

Religionskunskap 3   

Naturkunskap ej NA och TE 2   

Fysik på NA ev. TE
5
 2   

Kemi på NA 2   

Biologi på NA 1   

Svenska som andraspråk 1   

 

Som framgår av tabell 2 ovan är svenska det ämne där flest enskilda individer har svarat 

på enkäten och en förklaring till detta kan vara bibliotekens starka band till litteratur och 

läsande och därför har dessa lärare funnit enkätens ämne intressant. Av samma 

anledning har förmodligen lärarna som undervisar i övriga humanistiska ämnen som 

engelska, samhällskunskap, historia och religion besvarat enkäten. Lärarna som under-

visar i de naturvetenskapliga ämnena har besvarat enkäten i en lägre utsträckning. Med 

ovanstående resonemang borde det inte varit så många lärare som undervisar i 

matematik och Idrott och hälsa som besvarade enkäten men här kan lärarnas relation till 

uppsatsens författare haft inverkan på svarsfrekvensen. 

 

Det var 14 lärare som besvarade enkäten som inte undervisade i något gymnasie-

gemensamt ämne utan endast angav att de undervisade i någon av de tre kategorier som 

innehåller programmens karaktärsämne. 20 lärare angav att de undervisade i gymnasie-

gemensamma ämnen men inte i någon av de tre kategorier som innehöll karaktärs-

ämnen. Det var alltså en ganska jämn fördelning bland de som besvarat enkäten mellan 

lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen och de som undervisar i 

karaktärsämne. Sju lärare undervisar i båda kategorierna ämne och en lärare har angett 

att den bara undervisar i individuellt val. I de individuella valen ingår både kurser från 

de gymnasiegemensamma ämnena, till exempel högre kurser i matematik och språk och 

karaktärsämneskurser för de elever som vill prova på kurser från ett annat program. 

Gymnasiearbetet är egentligen ingen egen kurs utan ett arbete som eleverna måste 

utföra för att få ut sin gymnasieexamen. Lärare från båda kategorierna kan handleda 

dessa arbeten. 

 

                                                 
5
 En av respondenterna har inte svarat vilket program undervisningen sker på. Den andra arbetar på NA. 
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Hade svarsfrekvensen på enkäten varit större hade det varit intressant att göra en full-

ständig analys av resultaten utifrån vilka program lärarna undervisade på och vilka 

ämnen de undervisar i för att se om integrationen av skolbiblioteket i undervisningen 

varierade beroende på dessa variabler. Då det är så låg svarsfrekvens ger en sådan 

analys ingen validitet och kommer därför inte att genomföras. Jag kommer istället att 

analysera och diskutera de resultat som framkommit ur ett mer allmänt perspektiv. Jag 

tycker ändå att det är relevant att redovisa vilken programtillhörighet och vilka ämnen 

som respondenterna angivit för att lättare kunna förstå övriga resultat.  

 

6.3 Hur använder lärarna skolbibliotekarien och/eller skolbiblioteket i 

sin undervisning 
 

Loertschers taxonomi för lärare består av åtta nivåer. Dessa nivåer gjordes om till 

påståenden som lärarna fick ta ställning till. Varje lärare fick svara för varje ämne man 

angivet att man undervisat i och för varje program som de undervisade på så trots att 

svarsfrekvensen var låg i antal personer blir det ett stort antal svar, 137 stycken, när alla 

kombinationer redovisas totalt.  

 
Diagram 1 Hur lärarna anser att de olika påståendena stämmer på hur de använder biblioteket i de ämnen de 

undervisar i på de olika programmen. Staplarna skall tillsammans bli 137. 

 

 
Påstående 1: Jag använder inte skolbiblioteket alls 

Påstående 2: Jag skaffar det material jag behöver från andra källor och använder nästan aldrig biblioteket. 
Påstående 3: Jag lånar material till undervisningen från skolbiblioteket men behöver inte hjälp av skolbibliotekarien. 

Påstående 4: Jag pratar och får idéer och tips från skolbibliotekarien när vi träffas. 

Påstående 5: Jag använder skolbibliotekspersonalen och skolbiblioteket för att berika en lektion. 

Påstående 6: Jag har uppgifter på lektionerna som kräver att eleverna använder skolbiblioteket. Jag har pratat med 

skolbibliotekspersonalen innan så att de är beredda på att eleverna kommer. 

Påstående 7: Jag och skolbibliotekarien planerar och genomför lektioner tillsammans och gör uppgifter som kräver att eleverna 
använder alla aspekter av informationskompetens. 

Påstående 8: Jag involverar skolbibliotekspersonalen innan jag gör någon förändring så att de kan uppdatera bibliotekets samlingar, 

databaser m.m. efter de nya behoven. 

 

 

Diagram 1 ovan visar hur lärarna har ställt sig till olika påståenden om hur de använder 

biblioteket i sin undervisning.  Påståendena är kopplade till motsvarande nivå i 

Loertschers taxonomi för lärare. De respondenter som angivit att de instämmer i mycket 
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hög grad eller ganska hög grad med ett påstående använder biblioteket på ett sådant sätt 

i sin undervisning att de kan anses befinna sig på den nivån i Loertschers taxanomi för 

lärare.  67 % av svaren anger att läraren klarar sin undervisning utan någon inblandning 

utifrån och alltså befinner sig på första nivån i taxanomin.  Nivå två i taxanomin säger 

att läraren undervisar med stöd av extra eget bokbestånd. 85 % av svaren anger att 

läraren befinner sig på denna nivå. På nivå tre i Loertschers taxonomi undervisar läraren 

med inlånat material som lånats utan att involvera skolbibliotekarien. Här anger 32 % av 

svaren att läraren befinner sig på denna nivå. 23 % av svaren anger att läraren befinner 

sig på nivå fyra i Loertschers taxonomi för lärare. På denna nivå ser läraren biblioteket 

som en idéresurs. 12 % av svaren anger att läraren använder bibliotekarien till att berika 

undervisningen och alltså befinner sig på femte nivån i taxanomin. Nivå sex i 

taxanomin anger att skolbiblioteket utgör en integrerad del av innehållet i ett kurs-

avsnitt. 7 % av svaren anger att läraren befinner sig på denna nivå.  5 % av svaren anger 

att lärare och bibliotekarie delar på ansvaret för planering av ett kursavsnitt vilket är 

sjunde nivån i Loertschers taxonomi för lärare. Endast 2 % av svaren anger att lärarna 

befinner sig på nivå åtta, där läraren rådgör med bibliotekarien om det pedagogiska 

utvecklingsarbetet.  

 

Lärare kan befinna sig på olika nivåer i Loertschers taxonomi samtidigt och av 

ovanstående framgår att de flesta lärare befinner sig på de lägre nivåerna av taxonomin. 

Vissa lärare använder sig inte av skolbibliotek eller skolbibliotekarie över huvud taget i 

något eller alla de ämnen de undervisar i. Eftersom en lärare kan ha gett olika svar för 

de olika ämnen den undervisar i och för olika program som den arbetar på visar inte 

resultaten vilket antal lärare som faktiskt befinner sig på varje nivå. 

 

En annan sak som undersöktes var om lärarna ansåg att eleverna behövde använda sig 

av något annat material än det som läraren distribuerade på lektionerna för att kunna få 

betyget godkänt eller högre på dennes kurser och om lärarna ansåg att eleverna behövde 

använda skolbiblioteket för att få betyget godkänd eller högre i lärarens kurser. 46 % av 

svaren anger att lärarna anser att det behövs mer material än det som de själva 

distribuerar men endast 3 % av svaren angav att eleverna behöver använda sig av 

skolbiblioteket. Det hade varit intressant att ta reda på vilken sorts extra material lärarna 

menar att eleverna behöver. Det kanske är så att lärarna tänker på elektroniskt material 

från till exempel Internet eller databaser och att de inte reflekterar över att en del av 

detta material faktiskt hämtas från det digitala skolbiblioteket. 

 

6.3.1 Hur fungerar det skolbibliotek som lärarna vill samarbeta med och vad 

tycker lärarna krävs för att komma dit  

 

Respondenten fick svara på två öppna frågor som handlade om hur de ville utforma 

biblioteket för att det skulle bli en naturlig samarbetspartner och en integrerad del av 

undervisningen samt vilka resurser som krävs för att det skolbiblioteket som finns idag 

skulle bli som man beskrivit att man ville ha det. Det var 27 stycken som besvarade 

frågorna och svaren på hur skolbiblioteket skulle vara kunde hänföras till sex kategorier. 

Respondenterna ansåg att samarbetet mellan lärare och bibliotekspersonal måste 

förbättras för att skolbiblioteket skulle fungera som en samarbetspartner. Det fysiska 

biblioteket behövde förändras så att det var mer flexibelt och framförallt efterlystes 

möjligheter att läsa och studera i lugn och ro. Bibliotekets samlingar behöver utökas, 

inte bara med böcker utan alla medier. Några få respondenter talade om fler datorer och 

utbyggnad av det elektroniska biblioteket och ytterligare några vill att biblioteket skall 
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ordna mer happenings och läsfrämjande aktiviteter. Några få uttryckte en osäkerhet för 

hur det skulle vara men visste att det kunde bli bättre än det är just nu.  

 

För att dessa sex kategorier skall kunna uppfyllas ansåg respondenterna att följande 

måste tillföras verksamheten: Lärarna måste få mer tid för samarbete och biblioteket 

behöver anställa mer personal för lärarna att samarbeta med. Det behöver tillföras 

pengar för att biblioteket skall kunna förändras fysiskt.  Hela organisationen men främst 

skolledningen behöver tänka igenom och precisera hur användningen av biblioteket 

skall förändras.  

 

Den första kategorin på de öppna frågorna tyder på att en del lärare vill samarbeta mer 

med skolbibliotekarien/skolbibliotekspersonalen. Det framgår inte av svaren på vilket 

sätt man vill använda sig av biblioteket eller samarbeta med bibliotekarien så det går 

inte att säga på vilken nivå i Loertschers taxonomi för lärare som detta tänkta samarbete 

skulle hamna. De övriga kategorierna handlar om hur det fysiska biblioteksrummet och 

det elektroniska biblioteket måste förändras och ligger alltså på de lägre nivåerna i 

Loertschers taxonomi. 

 

6.4 Fick lagförändring och skolreform några praktiska konsekvenser 

för integreringen av skolbibliotek/skolbibliotekarie i lärarnas 

undervisning 
 

Av de 42 lärare som besvarade enkäten var det två som inte besvarade frågan om man 

hade förändrat sitt användande av skolbiblioteket på grund av de nya styrdokument som 

gäller efter gymnasiereformen 11. Det ger ett internt bortfall på cirka fem procent. Fyra 

lärare svarade att de hade förändrat sitt användande av skolbiblioteket i och med de nya 

styrdokumenten. Hur lärarna förändrade sin användning av skolbiblioteket redovisas i 

diagram 2 nedan. 

 
Diagram 2 Hur de fyra som förändrat sin integrering av biblioteket i undervisningen på grund av Gy11 har 

svarat 

 
Påstående 1: Jag skaffar material från biblioteket i …                                    Påstående 2: Jag besöker det fysiska biblioteket i … 

Påstående 3: Jag besöker det elektroniska biblioteket i …                              Påstående 4: Jag ber bibliotekspersonalen om hjälp i … 

Påstående 5: Jag samarbetar med skolbibliotekarien i … 
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De fyra som förändrat sitt användande av skolbiblioteket har genererat 10 svar. Den 

förste läraren undervisar i ämnen i kategorin programgemensamma ämnen, ämnen i 

programinriktning och ämnen i programfördjupning, den andre läraren undervisar i 

naturkunskap, den tredje läraren undervisar i biologi, ämne i programinriktning och 

ämne i programfördjupning och den fjärde läraren undervisar i kemi. Tillsammans 

arbetar de på 5 olika program. De lärare som svarat att de förändrat sin användning av 

skolbiblioteket fick ta ställning till påståenden kopplade till nivå tre till åtta av 

Loertschers taxonomi för lärare. Dessa lärare fick svara på i vilken omfattning de hade 

förändrat sitt användande i just det avseendet. Som visas i diagram 2 ovan är det 

användandet av det befintliga biblioteket och hjälp av bibliotekarien som har ökat, det 

vill säga lärarna befinner sig på nivå tre till fem i Loertschers taxonomi för lärare. Ingen 

har svarat att man har utökat sitt samarbete med skolbibliotekarien enligt nivå sex till 

åtta i Loertschers taxonomi för lärare. 

 

6.5 Hur ser skolans lärare på ansvaret för uppfyllandet av några av de 

specifika mål som kan kopplas till informationskompetens som 

finns i skolans styrdokument 
 

Undersökningen visade att det inte finns någon samsyn hos lärarna på vilken 

yrkesgrupp på skolan som har det faktiska ansvaret för att uppfylla mål som kan 

kopplas till informationskompetens. Lärarna fick ange som mest tre yrkesgrupper de 

ansåg hade ansvar för uppfyllelsen av ett mål och sedan rangordna grupperna utifrån 

vem som hade mest ansvar.  

 

Det första av de tre utvalda målen som kan relateras till informationskompetens var: 

Det är skolans ansvar att varje elev kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur 

och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje.  

 
Diagram 3 Ansvar för uppfyllande av målet att varje elev kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och 

övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje 
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Två respondenter valde att inte besvara frågan som behandlade detta mål. Som framgår 

av diagram 3 ovan anser de flesta lärare att varje enskild ämneslärare har ett ansvar för 

att detta mål uppfylls. Målet anges också vara ett gemensamt ansvar för lärare i elevens 

arbetslag och för lärare på elevens program. Ibland sammanfaller dessa två kategorier 

beroende på om ett program är så stort att det behövs mer än ett arbetslag för att ta hand 

om alla eleverna på programmet. Det framgår också av diagrammet att det är tre svar 

som anger annan ämneslärare som ansvarig. Ett svar angav inte vilken ämneslärare som 

man ansåg hade det mesta ansvaret medan de övriga två angav svenskläraren. Åtta svar 

angav annan yrkesgrupp där samtliga nämnde rektor, en nämnde även skolledare och en 

nämnde även politiker. Av de 40 svaren var det 20 som angav att skolbiblioteket hade 

ansvar för att målet uppfylls. 

 

Det andra målet som undersöktes var: 

Det är skolans ansvar att varje elev har förmåga att kritiskt granska och bedöma 

det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika 

livsfrågor och värderingsfrågor.  

 
Diagram 4 Ansvar för uppfyllandet av målet att varje elev har förmåga att kritiskt granska och bedöma det 

eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor 

 
Fyra respondenter har inte besvarat frågan. Av diagram 4 ovan framgår det att även för 

detta mål är det flest svar som anger att det är den enskilde ämnesläraren i samarbete 

med det egna arbetslagets lärare och programmets lärare som har ansvar för att målet 

uppfylls. Två svar anger annan ämneslärare som ansvarig och nämner lärare i svenska, 

samhälle, historia och SO. Tre svar har angett annan yrkesgrupp och då nämns rektor 

eller skolledning. Biblioteket har fått 14 svar av 38. 
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Det tredje och sista målet som undersöktes var målet: 

Det är skolans ansvar att varje elev kan använda bok- och bibliotekskunskap och 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande. 

 
Diagram 5 Ansvar för uppfyllelse av målet att varje elev kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

 
 

Det var tre respondenter som inte besvarade frågan om detta mål. Som visas i diagram 5 

ovan var detta det enda av de undersökta målen där skolbiblioteket fick flest enskilda 

svar som ansvarig för att målet uppfylls. 29 svar av 39 hade angett biblioteket. Även i 

detta mål hade varje enskild ämneslärare i samarbete med arbetslagslärare och 

programmets lärare fått många svar. De fem svaren i kategorin annan ämneslärare 

angav samtliga svenskläraren och en nämnde även lärare i engelska och samhälls-

kunskap. I kategorin annan yrkesgrupp är det sex svar, där ett inte angav vilken yrkes-

grupp men tre har angett rektor/skolledning. Ett svar har angett att eleverna har ansvaret 

medan ett har angett yrkesgrupp med spetskunskap där min tolkning blir att de avser en 

bibliotekarie. 
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7. Diskussion 

 

Syftet med den här uppsatsen var tvådelat. Dels gällde det att undersöka hur lärare på ett 

visst gymnasium använde sitt skolbibliotek i undervisningen och om de nya styr-

dokument som kommit i och med gymnasiereformen 2011 på något sätt förändrat deras 

användning av skolbiblioteket. Dels var det en fråga om vem lärarna på samma 

gymnasium ansåg var ansvarig för att vissa utvalda mål för eleverna uppfylldes. 

Resultatet från undersökningen kommer att diskuteras utifrån hur de svarar mot syftets 

delar. Sist kommer jag att diskutera hur det har fungerat att använda uppsatsens metod 

och teori.  

 

7.1 Lärarnas användning av skolbibliotekarien och/eller skol-

biblioteket i sin undervisning 
 

Det är många respondenter som angett att lärarna inte använder skolbiblioteket alls i sin 

undervisning. För de lärare som har svarat att de använder skolbiblioteket i under-

visningen kan man koppla deras användning till de lägre nivåerna i Loertschers 

taxonomi för lärare. Det innebär att skolbiblioteket används som en resurs som inte är 

integrerad med undervisningen. Det är endast ett fåtal lärare som använder skol-

biblioteket enligt de högre nivåerna. Detta resultat stämmer överens med tidigare 

forskning så som det framställs hos Kühne och Folkesson där det konstateras att 

skolbiblioteken förknippas med uppgifter som har ursprung i den verksamhet som hör 

till bibliotekskulturen medan de högre nivåerna som förflyttar skolbiblioteks-

användandet in i skolkulturen ännu inte anammats fullt ut (Kühne, 1993; 

Alexandersson, 2007). Det går också att konstatera att endast ett fåtal lärare har ändrat 

sitt användande av skolbiblioteket i och med de nya styrdokument som kommit med 

gymnasiereformen 2011. De få lärare som faktiskt har ändrat sin användning samarbetar 

inte med skolbibliotekarien i undervisningen i någon större utsträckning nu än tidigare 

utan det är istället så att det är utnyttjande av biblioteket i taxonomins lägre nivåer som 

har ökat. De lånar mer material från biblioteket och besöker både det fysiska och det 

digitala skolbiblioteket oftare samt ber skolbibliotekarien om mer hjälp än tidigare.  

 

När lärarna fick beskriva hur deras skolbibliotek skulle vara för att de skulle se det som 

en naturlig samarbetspartner och en del av undervisningen visade sig att deras önskemål 

sammanföll med bibliotekspersonalen och de tyckte att deras skolbibliotek behövde 

förändras fysiskt. Dess nuvarande placering i en öppen korridor utan möjlighet att 

erbjuda tysta arbetsplatser eller ordentliga platser för datorsökningar gjorde att lärarna 

inte förordade biblioteksanvändning till sina elever eller såg det som en plats dit de 

själva kunde ta sina klasser för att arbeta. Lärarna menade också att samlingarna måste 

utökas både till antalet men även till olika sorters media. Detta visar att när 

skolbiblioteket inte är utformat så att lärarna kan använda skolbiblioteket enligt de lägre 

nivåerna i Loertschers taxonomi för lärare så finns det ingen grund för lärarna att 

använda biblioteket som en resurs i undervisningen enligt de högre nivåerna i 

taxonomin. Några lärare ville att skolbiblioteket skulle göra egna arrangemang som 

ökade elevernas användande men de kom inte med förslag som ökade bibliotekets roll i 

undervisningen. Det som i framtiden skulle kunna leda till att skolbiblioteket fick en 

större roll i utbildningen är att några lärare svarade att de önskade ett större samarbete 

mellan skolbiblioteket och dem själva och att ytterligare någon inte kunde svara på hur 

skolbiblioteket skulle förändras men att de kände att det skulle kunna vara annorlunda 

än hur det är i dagsläget. För att skolbiblioteket skall kunna förändras i den här 
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riktningen identifierade lärarna olika resurser som måste tillföras organisationen såsom 

pengar, tid, mer skolbibliotekspersonal och en förändrad inställning till skolbiblioteket i 

hela organisationen men framförallt bland rektorer, skolledning och politiker. Detta 

överensstämmer med det som tidigare forskning har inringat som kriterier för att 

skolbiblioteket skulle integreras i undervisningen (Kühne, 1993, s. 234; Alexandersson, 

2007, s. 80). Att lärarna inte tar upp ett skolbibliotek som är fullt integrerat i under-

visningen enligt nivå åtta i Loertschers taxonomi för lärare, är mycket intressant. Det 

kan finnas olika förklaringar till detta. En förklaring är att eftersom skolbiblioteket inte 

är integrerat i undervisningen har lärarna inte märkt att det finns en skillnad i hur de och 

skolbibliotekarien ser på hur skolbibliotekets roll i undervisningen skulle kunna vara, 

det som Kühne kallar utbildningsaspekten och Folkesson tar upp som yrkesdimensionen 

(Kühne, 1993, s. 227f.; Alexandersson, 2007, s. 7). En annan aspekt av detta kan vara 

att lärare har plockat ut delen informationssökning från begreppet informations-

kompetens och tycker att man kan undervisa om detta på egen hand (Limberg & 

Folkesson, 2006, s. 125) vilket får till följd att eleverna handskas med de övriga delarna 

av informationskompetens utan handledning från någon.  

 

Den nya skollagen och de nya styrdokumenten till gymnasiereformen har inte gett 

skolbiblioteket eller skolbibliotekarien någon ny legitimitet för integrering i under-

visningen så som det erfordras av Kühne och Folkesson (Kühne, 1993, s. 234; 

Alexandersson, 2007, s. 80). De har inte heller gett några omedelbara praktiska 

konsekvenser för hur lärarna integrerar skolbibliotek/ skolbibliotekarie i sin under-

visning.  

 

Undersökningen genomfördes i omgångar från maj till oktober 2012 och 

lagförändringen och de nya styrdokumenten togs i bruk juli 2011. Detta bör tas i 

beaktande eftersom det innebär att lärarna inte hade undervisat enligt de nya styr-

dokumenten ett helt läsår och detta innebär att de fortfarande provar sig fram till det 

bästa sättet att nå målen för kurserna. Nu när skolbiblioteket finns med i skollagen finns 

det en förutsättning för att framtida diskussioner kan komma att förändra politikers, 

skolledares och lärares syn på hur skolbiblioteket skall integreras i undervisningen. Den 

uppfattningen delas av staten som anser att det faktum att man tar med skolbibliotek i 

lagen gör att kommunerna och skolhuvudmän tar det på allvar (Andersson, 2010, s. 67).  

 

Nästan hälften av lärarna ansåg att eleverna behövde mer material än det som läraren 

distribuerade för att klara kursen medan nästan ingen ansåg att eleverna behövde 

använda skolbiblioteket. En förklaring till varför inte skolbiblioteket kopplas samman 

med det extra material som eleverna måste ta till sig kan bero på att lärarna som 

besvarade enkäten anser att detta material skall sökas efter och hittas på Internet och att 

Internet inte förknippas med skolbiblioteket. Till skillnad från i USA, där det sägs att 

alla olika yrkeskategorier på skolan arbetar isolerat och att biblioteket borde bli en 

gemensam lärallmänning (Koechlin et al. 2008), har många svenska skolor redan 

trådlöst Internet, databaser och lärplattformar där skolans olika personalgrupper kan 

möta eleverna för att underlätta inlärningen. Det vi däremot inte har gjort i Sverige  är 

att lägga dessa resurser under biblioteken så att lärare ser användning av dessa som 

användning av biblioteket.  
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7.2 Ansvarsfrågan 
 

Tidigare forskning visar att lärare kan känna en osäkerhet om vem som egentligen har 

det faktiska ansvaret för att skolan når de gemensamma mål som är uppställda för 

eleverna (Gustafsson Åman, 2009, s. 73ff.). Det har framkommit att formuleringen 

”skolan har en skyldighet” gör att ingen yrkesgrupp inom skolan vet var ansvaret för 

måluppfyllelsen ligger. Det har också framkommit att lärarna inte ser den delen av 

målen som handlar om informationskompetens då detta ofta blir osynligt och fokus 

hamnar på den delen av målet som berör själva ämnesundervisningen (Limberg & 

Folkesson, 2006, s. 115 ff.). Om jag utgår från att de lärare som besvarade enkäten 

faktiskt såg att de mål som det frågades om handlade om informationskompetens och 

besvarade frågorna utifrån det så visar den genomförda undersökningen att även lärarna 

i denna undersökning anger olika yrkesgrupper som ansvariga för att målen uppfylls. 

Det finns ingen gemensam tolkning av vem som bär ansvaret för de gemensamma 

målens uppfyllande utan ansvarsbördan sprids bland skolans yrkesgrupper och ibland 

även utanför skolan. Stort ansvar lägger dock lärarna på sig själva eller sina lärar-

kollegor. Det är endast för målet om elevernas bok- och bibliotekskunskap som 

skolbiblioteket anses ha ett större ansvar än vad enskilda ämneslärare har. Med tanke på 

att lärarna angett att samarbetet mellan dem själva och skolbiblioteket är väldigt litet är 

det lätt att inse att dessa mål inte alltid uppfylls för alla elever.  

 

Om det är så att informationskompetensbiten i målen blir osynliga för lärarna har 

lärarna istället svarat på vem som har ansvaret för undervisning i litteratursökning, 

livsfrågor samt bok- och bibliotekskunskap.  

 

Det går inte att veta vilket av de två ovanstående alternativen som stämmer eller, vilket 

kanske är troligt, om det är en kombination av de båda. Oavsett vilket råder det ingen 

tvekan om att antingen måste ansvarsfrågan klargöras eller så måste målen få en 

gemensam tolkning och att det är skolledning och politiker som måste göra detta. Om 

det sedan leder till ett större samarbete mellan lärare och skolbibliotek och integrering 

av skolbiblioteket i undervisningen eller om skolbibliotekarien får ett större ansvar för 

att undervisa elever i bok- och bibliotekskunskap går inte att säga. 

 

Det fanns ett mål som lärarna tyckte att skolbiblioteket hade mer ansvar för att det blev 

uppfyllt än vad lärarna själva hade och det målet innehåller termen bok- och 

bibliotekskunskap. Den termen används inte längre inom biblioteks- och informations-

vetenskapen utan är utbytt mot lärande i informationskompetens, ett uttryck som tar 

med alla delar av ett undersökande arbetssätt (Limberg & Folkesson, 2006, s. 19). Att 

skolans styrdokument innehåller uttryck som på detta viset liknar uttryck från 

biblioteks- och informationsvetenskapen men ändå inte helt stämmer överens kan 

försvåra för skolbibliotekarier när de ska tolka vad målen innebär. Om sedan lärarna har 

svårt för att se de delar av målen som handlar om informationskompetens och istället 

fokuserar på ämnesundervisningen eller om de ser informationskompetensbiten men 

likställer den med informationssökning, kan det vara en förklaring till varför lärare och 

skolbibliotekarier inte samarbetar mer.  
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7.3 Metod- och teoridiskussion 
 

Att använda sig av en enkätstudie för att samla empiri fungerade bra för den 

undersökning jag genomförde. Tyvärr gjorde en mycket låg svarsfrekvens att det var 

omöjligt att dra några statistiskt säkerställda slutsatser från de svar som lämnades och 

därför analyserades svaren inte på en sådan detaljerad nivå som jag från början hade 

tänkt mig.  

 

Om någon skulle vilja göra en liknande undersökning skulle jag råda vederbörande till 

att inte ge respondenterna möjligheten att besvara enkäten utifrån alla ämnen man 

undervisar i och alla program man undervisar på. Det gav många kombinationer och 

gjorde att det inte gick att redovisa några svar på individnivå på dessa frågor eftersom 

samma individ kunde ge olika svar beroende på vilket ämne och program de besvarade 

frågorna för. 

 

Att frågorna som handlade om lärarnas syn på ansvar var problematiska framgår av 

diskussionen ovan i 7.2. Dessa frågor kunde varit formulerade annorlunda för att ge 

tydligare svar.  

 

Loertschers taxonomi för lärare var en väl fungerande teoretisk bakgrund och mycket 

användbar för att analysera empirin. Taxonomin  användes som grund när enkäten 

skapades och sedan kunde svaren på ett naturligt sätt delas in så att de visade på vilken 

nivå i taxonomin som läraren befann sig i sitt användande av skolbiblioteket.  
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8. Slutsatser 
 

I detta kapitel sammanfattar jag de svar jag fått på mina frågeställningar och anger vilka 

slutsatser jag kommit fram till i uppsatsen. Dessutom framför jag idéer om fortsatt 

forskning som skulle kunna vara intressant att genomföra. 

 

 Hur använder lärarna skolbibliotekarien och/eller skolbiblioteket i sin 

undervisning? 

 

De flesta lärare använder inte skolbibliotekarien eller skolbiblioteket alls i sin 

undervisning. De som har angett att de använder skobiblioteket i undervisningen gör det 

på ett sådant sätt att det är tydligt att skolbiblioteket ses som en friliggande resurs som 

lärarna kan använda i undervisningen om de vill. Resultaten visar att lärarna inte anser 

att biblioteket har de fysiska förutsättningarna för att vara en naturlig del i under-

visningen. Nästan hälften av lärarna angav att eleverna behövde mer material än det 

som lärarna själva distribuerade för att klara kursen men att eleverna inte behövde 

använda sig av skolbiblioteket. Det kan vara så att lärarna inte tänker på att visst 

material som hämtas från nätet är en del av det elektroniska biblioteket. 

 

 Fick lagförändring och skolreform några praktiska konsekvenser för 

integreringen av skolbibliotek/skolbibliotekarie i lärarnas undervisning? 

 

Ytterst få lärare angav att de ändrat sin användning av skolbibliotek och/eller 

skolbibliotekarie efter implementeringen av den nya skollagen och gymnasiereform 

2011. Lagförändring och gymnasiereform fick alltså inte några praktiska konsekvenser 

för integreringen i undervisningen. Detta resultat bör beaktas utifrån att det inte har gått 

så lång tid från det att förändringarna infördes tills det att undersökningen gjordes. Den 

nya lagen och gymnasiereformen kommer att diskuteras och tolkas i olika sammanhang 

framöver och jag tycker att det finns anledning att hoppas att skolbibliotekarier och 

skolbibliotek kommer att få en större roll i undervisningen i framtiden.  

 

 Hur ser skolans lärare på ansvaret för uppfyllandet av några av de specifika mål 

som kan kopplas till informationskompetens som finns i skolans styrdokument? 

 

Det föreligger en risk för att denna fråga inte har blivit besvarad. Lärare koncentrerar 

sin undervisning på ämneskunskaper och ser inte alltid de delar av målbeskrivningen 

som handlar om informationskompetens. Om så är fallet i den här undersökningen har 

jag fått svar på vem lärarna anser har ansvaret för undervisning i informationssökning, 

livsfrågor och bok- och biblioteksundervisning.  Lärare har låtit informationssökning bli 

den del inom informationskompetensen som man undervisar om eftersom detta är 

möjligt att undervisa i på samma sätt som annan ämnesundervisning. Övriga delar av 

informationskompetensen ser de inte och lämnar därför eleverna utan handledning i 

dessa moment. Detta i kombination med att det används uttryck i skolans styrdokument 

som liknar de som används inom biblioteks- och informationsvetenskapen men inte fullt 

ut stämmer överens med den utveckling som skett inom den forskningsdisciplinen gör 

att lärare och skolbibliotekarier har svårt att mötas i ett samförstånd om hur skolans mål 

skall tolkas. Oavsett om undersökningen gett svar på ämnesansvaret eller ansvaret för 

att eleverna blir informationskompetenta är det tydligt att antingen måste målen tolkas 

på ett gemensamt sätt eller så måste ansvarsfrågan redas ut och att det är skolledning 

och politiker som måste göra detta. Det i sin tur skulle kunna leda till en förståelse för 
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hur en integrering av skolbibliotekarien och skolbiblioteket i undervisningen skulle 

kunna innebära att eleverna fick handledning i alla delar av informationskompetensen 

och att de mål som kan relateras till informationskompetens därmed skulle uppfyllas. 

 

8.1 Fortsatt forskning 
 

Det är nedslående att inse att den nya gymnasiereformen hittills inte har lyckats följa 

upp den nya skollagen och göra skolbibliotekets roll klar och tydlig för skolans största 

arbetsgrupp, lärarna. Det hade varit mycket intressant att ta reda på vad våra styrande 

politiker hade för tankar och intentioner när de bestämde att varje skola skulle ha ett 

eget skolbibliotek. Eftersom skolinspektionen är tydlig med att individuella lösningar 

accepteras kommer det förmodligen även i framtiden finnas skolor som samarbetar med 

folkbibliotek och inte har ett eget skolbibliotek. Dessa bibliotek kommer ju även i 

framtiden att ”bara” vila i bibliotekskulturen och kommer alltså inte att bejaka den 

pedagogiska funktion som biblioteksforskning och skolbiblioteksutvecklare vill se. Vad 

kommer det att innebära för dessa integrerade folkbibliotek om eller när skol-

bibliotekens roll mer tydligt blir en del av undervisningen? Ett annat forskningsprojekt 

som vore intressant att följa är att helt integrera en skolbibliotekarie i undervisningen i 

en kurs på gymnasiet. Det fastslås i den internationella forskningen att skolbiblioteket 

måste visa för lärare, skolledning, elever och föräldrar att deras bidrag till under-

visningen genererar bättre resultat men det är svårt att visa sådana resultat om man inte 

först får möjlighet att delta i undervisningen. En tredje forskningsinriktning gäller en 

gemensam utbildning för skolbibliotekarier, lärare och skolledare. Bibliotekarie och 

lärare är i dagsläget två helt separata yrken som samsas på samma arbetsplats. För att 

dessa yrkesgrupper skall arbeta tillsammans mot gemensamma mål måste de få en större 

förståelse för varandras styrkor och eventuella svagheter. Skolledare måste också få mer 

insikt i vad skolbibliotekarien och skolbiblioteket kan göra om det får kasta av sig lite 

av arvet från bibliotekskulturen och ta en mer aktiv plats i skolkulturen. 
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Bilaga 1 – Enkät 

     
Skolbiblioteket i undervisningen 

       
                 

     
1.  

 
Jag undervisar på följande program i GY 11: 

     

       
Markera det/de program du undervisar på vt. 12 

     
                 

       

Yrkesprogram 

     

Högskoleförberedande program 

                 

     
  

 
Barn- och fritidsprogrammet 

  
  

 
Ekonomiprogrammet 

 
                 

     
  

 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

 
  

 
Estetiska programmet 

                 

     
  

 

El- och energiprogrammet 

  
  

 
Naturvetenskapsprogrammet 

                 

     
  

 

Fordons- och transportprogrammet i Ystad 

 
  

 
Samhällsvetenskapsprogrammet 

                 

     
  

 

Handels- och administrationsprogrammet 

 
  

 
Teknikprogrammet 

 
                 

     
  

 

Hantverksprogrammet 

       

              
Övriga program 

 

     
  

 

Hotell- och turismprogrammet 

       
            

  
 

Nationell idrottsutbildning 

     
  

 

Industritekniska programmet 

       
            

  
 

Fem introduktionsprogram 

     
  

 

Naturbruksprogrammet 

       
                 

     
  

 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

      
                 

     
  

 

Vård- och omsorgsprogrammet 
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2. 

 
Jag undervisar i följande ämnen: 

      
       

Markera det/de ämnen du undervisar i vt. 12 Ange max tre och använd siffrorna 1, 2 och 3. 

                 

       
Gymnasiegemensamma ämnen 

  
  

 
Programgemensamma ämnen 

                 

     
  

 
Engelska 

    
  

 
Ämnen i programinriktning 

                 

     
  

 
Historia 

    
  

 
Ämnen i programfördjupning 

                 

     
  

 
Idrott och hälsa 

   
  

 
Ämnen i individuellt val 

                 

     
  

 
Matematik 

   
  

 
Gymnasiearbete 

 
                 

     
  

 
Naturkunskap* (ej NA och TE, se nedan) 

      
                 

     
  

 
Religionskunskap 

        
                 

     
  

 
Samhällskunskap 

        
                 

     
  

 
Svenska 

         
                 

     
  

 
Svenska som andraspråk 

       
                 

     
  

 
Biologi* på NA 

        

                 

     
  

 
Fysik* på NA och TE 

        

                 

     
  

 
Kemi* på NA och TE 
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3. 

 
Hur stämmer följande påståenden med ditt sätt att använda skolbiblioteket i din undervisning? 

       
I föregående fråga angav du vilka ämnen du undervisar i. Använd kolumnerna 1-3 för att ange hur påståendena 

       
stämmer för respektive ämne. Kolumn 1 är det ämne som du skrev siffran 1 framför i fråga 2. 

                 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Jag använder inte skolbiblioteket alls. 
      

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i mycket hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska liten grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer inte alls 

        
                 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Jag skaffar det material jag behöver från andra källor och använder nästan aldrig skolbiblioteket. 

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i mycket hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska liten grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer inte alls 

        

                 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Jag lånar material till undervisningen från skolbiblioteket men behöver inte hjälp av skolbibliotekarien. 

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i mycket hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska liten grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer inte alls 
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1 

 
2 

 
3 

 
Jag pratar och får idéer och tips från skolbibliotekarien när vi träffas. 

  

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i mycket hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska liten grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer inte alls 

        
                 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Jag använder skolbibliotekspersonalen och skolbiblioteket för att berika en lektion.  
 

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i mycket hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska liten grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer inte alls 

                         

 
1 

 
2 

 
3 

 
Jag har uppgifter på lektionerna som kräver att eleverna använder skolbiblioteket. Jag har pratat med skolbiblioteks- 

       
personalen innan så att de är beredda på att eleverna kommer. 

   

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i mycket hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska liten grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer inte alls 

        
                 

 
1 

 
2 

 
3 

 

Jag och skolbibliotekarien planerar och genomför lektioner tillsammans och gör uppgifter som kräver att eleverna 
använder alla aspekter av informationskompetens. 

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i mycket hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska liten grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer inte alls 
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1 

 
2 

 
3 

 
Jag involverar skolbibliotekspersonalen innan jag gör någon förändring i min planering. Skolbibliotekspersonalen 

       
blir alltid informerad om t.ex. byte av läroböcker eller andra förändringar så att de kan uppdatera bibliotekets 

       
samlingar, databaser m.m. efter de nya behoven. 

     

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i mycket hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska hög grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer i ganska liten grad 

                        

 
  

 
  

 
  

 
Stämmer inte alls 

        

                 
     

4. 
 

Har ditt användande av skolbiblioteket i din undervisning förändrats i och med de nya styrdokument  

       
som gäller efter gymnasiereformen GY11? Kolumn 1 är det ämne som du skrev siffran 1 framför i fråga 2. 

 

1 

 

2 

 

3 

           

 
  

 
  

 
  

 
Ja (Gå till fråga 5.) 

                         

 
  

 
  

 
  

 
Nej (Gå till fråga 6.) 

        

                 
     

5. 
 

Hur har ditt användande av skolbiblioteket förändrats i och med de nya styrdokument, skollag,  

       
gymnasieförordning, läroplan, examensmål och ämnesmål som gäller efter gymnasiereformen GY11? 

       
Kolumn 1 är det ämne som du skrev siffran 1 framför i fråga 2. 

   
 

 
 

 
 

 
           

 
1 

 
2 

 
3 

 
Jag skaffar material från biblioteket i 

      

 
  

 
  

 
  

 
mycket mindre omfattning 

                        

 
  

 
  

 
  

 
mindre omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
samma omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
större omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
mycket större omfattning 
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1 

 
2 

 
3 

 
Jag besöker det fysiska biblioteket i 

      

 
  

 
  

 
  

 
mycket mindre omfattning 

                        

 
  

 
  

 
  

 
mindre omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
samma omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
större omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
mycket större omfattning 

       

                 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Jag besöker det elektroniska biblitoeket i 
      

 
  

 
  

 
  

 
mycket mindre omfattning 

                        

 
  

 
  

 
  

 
mindre omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
samma omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
större omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
mycket större omfattning 

       

                 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Jag ber bibliotekspersonalen om hjälp i 
      

 
  

 
  

 
  

 
mycket mindre omfattning 

                        

 
  

 
  

 
  

 
mindre omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
samma omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
större omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
mycket större omfattning 
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1 

 
2 

 
3 

 
Jag samarbetar med skolbibliotekarien i 

      

 
  

 
  

 
  

 
mycket mindre omfattning 

                        

 
  

 
  

 
  

 
mindre omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
samma omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
större omfattning 

                         

 
  

 
  

 
  

 
mycket större omfattning 

       

                 
 

1 
 

2 
 

3 
           

 
  

 
  

 
  

 
Annat:__________________________________________________________________________________ 

       
                    

                 
     

6. 
 

Behöver eleverna använda sig av något annat material än det du distribuerar för att få betyget godkänd eller högre  

       
i dina kurser? 

        
       

Kolumn 1 är det ämne som du skrev siffran 1 framför i fråga 2. 
   

 

1 

 

2 

 

3 

           

 
  

 
  

 
  

 
Ja 

         
                 

 
  

 
  

 
  

 
Nej 

         

                 
     

7. 
 

Behöver eleverna använda sig av skolbiblioteket för att få betyget godkänd eller mer  
 

       
i dina kurser? 

        
       

Kolumn 1 är det ämne som du skrev siffran 1 framför i fråga 2. 
   

 

1 

 

2 

 

3 

           

 
  

 
  

 
  

 
Ja 

         
                 

 
  

 
  

 
  

 
Nej 
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8. 

 

Om du fick utforma skolbiblioteket så att det blev en naturlig samarbetspartner och en integrerad del av din 
undervisning hur skulle det se ut då? 

       
__________________________________________________________________________________ 

       
__________________________________________________________________________________ 

                 

     
9. 

 
Vad krävs för att det ska bli som i fråga 8? 

      
       

__________________________________________________________________________________ 

       
__________________________________________________________________________________ 

                 
     

10. 
 

Följande mål är hämtat ur gymnasieskolans läroplan, kapitel två övergripande mål och riktlinjer. 

                 
       

Det är skolans ansvar att varje elev kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och 
 

       
övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje. 

   

                 
       

Vems ansvar uppfattar du att det är att detta mål uppfylls? 
    

       
 Välj maximalt tre alternativ och rangordna från 1 till 3 där 1 innebär mest ansvar. 

 
                 

     
  

 
Varje enskild ämneslärare. 

       

                 

     
  

 
Annan ämneslärare. Ange ämne:_________________________________________ 

 

                 

     
  

 
Gemensamt ansvar för lärararna i elevens arbetslag. 

     

                 

     
  

 
Gemensamt ansvar för lärarna på elevens program. 

     

                 

     
  

 
Skolbiblioteket. 

        

                 

     
  

 
Annan yrkesgrupp. Ange yrkesgrupp:_______________________________________ 
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11. 
 

Följande mål är hämtat ur gymnasieskolans läroplan, kapitel två övergripande mål och riktlinjer. 

                 
       

Det är skolans ansvar att varje elev har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser 

       
för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. 

  

                 
       

Vems ansvar uppfattar du att det är att detta mål uppfylls? 
    

       
 Välj maximalt tre alternativ och rangordna från 1 till 3 där 1 innebär mest ansvar. 

 
                 

     
  

 
Varje enskild ämneslärare. 

       

                 

     
  

 
Annan ämneslärare. Ange ämne:_________________________________________ 

 

                 

     
  

 
Gemensamt ansvar för lärararna i elevens arbetslag. 

     

                 

     
  

 
Gemensamt ansvar för lärarna på elevens program. 

     

                 

     
  

 
Skolbiblioteket. 

        

                 

     
  

 
Annan yrkesgrupp. Ange yrkesgrupp:_______________________________________ 
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12. 
 

Följande mål är hämtat ur gymnasieskolans läroplan, kapitel två övergripande mål och riktlinjer. 

                 
       

Det är skolans ansvar att varje elev kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik 

       
som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.  

 

                 
       

Vems ansvar uppfattar du att det är att detta mål uppfylls? 
    

       
 Välj maximalt tre alternativ och rangordna från 1 till 3 där 1 innebär mest ansvar. 

 
                 

     
  

 
Varje enskild ämneslärare. 

       

                 

     
  

 
Annan ämneslärare. Ange ämne:_________________________________________ 

 

                 

     
  

 
Gemensamt ansvar för lärararna i elevens arbetslag. 

     

                 

     
  

 
Gemensamt ansvar för lärarna på elevens program. 

     

                 

     
  

 
Skolbiblioteket. 

        

                 

     
  

 
Annan yrkesgrupp. Ange yrkesgrupp:_______________________________________ 

 

                 

                 
                 
       

Tack för din medverkan! Hör av dig om du vill ta del av resultatet. 
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Bilaga 2 – Följebrev 1-3 
 

2012-05-20, följebrev 1: 

 

Hej 

 

Jag arbetar med en kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap och nu är 

det dags att göra min undersökning. Syftet med uppsatsen är att se om lärare på 

gymnasiet har ändrat sitt användande av skolbiblioteket i och med de nya 

styrdokumenten som kom med den nya gymnasiereformen. Jag vill också ta reda på hur 

gymnasielärarna ser på vem inom skolan som har ansvar för de allmänna mål som 

handlar om elevernas informationskompetens. Jag har pratat med rektorer på xxx 

gymnasiet och har fått lov att genomföra min undersökning här. 

 

Nu ber jag dig besvara min enkät. Jag är medveten om att detta kommer mycket 

olämpligt mitt i betygssättningen men då varje svar är viktigt hoppas jag att du har 

möjlighet att svara innan den 1 juni 2012. Enkäten består av tolv frågor av varierande 

storlek. Min bedömning är att det bör ta max tio minuter att besvara dem. Besvara 

enkäten genom att öppna den bifogade filen. När du besvarat frågorna kan du antingen 

skriva ut enkäten och skicka den till mig i ett internkuvert eller spara filen och skicka 

tillbaka den i ett mejl. 

 

Naturligtvis kommer alla svar att vara anonyma och jag tänker inte heller skriva ut 

vilken skola undersökningen är gjord på. Dock kan jag inte garantera att insatta 

människor inte kommer att kunna göra en kvalificerad gissning när det gäller skolan 

med hjälp av det som jag måste beskriva. Svaren på enkäten kommer inte att lämnas ut 

till någon, utom möjligtvis mina handledare och examinator om de ber om det. 

  

Tack på förhand för hjälpen! 

 

 Med vänlig hälsning 

 Malin Bennison 

 

2012-06-10, följebrev 2: 

 

Hej 

 

 För ett par veckor sedan skickade jag nedanstående brev och bad om hjälp med en 

enkätundersökning som skall användas i min kandidatuppsats. Jag hoppas att du fick 

brevet och den bifogade enkäten.  

 

 Tyvärr har jag en svarsfrekvens på 21,5 % så därför skickar jag denna påminnelse och 

information om att svarstiden är förlängd. Jag kommer att arbeta med uppsatsen i 

sommar och skulle naturligtvis vara tacksam för svar så fort som möjligt.  

 

 Tillhör du dem som redan har besvarat och returnerat enkäten så tackar jag så väldigt 

mycket och ber om ursäkt för detta brev. 
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2012-10-07, följebrev 3: 

 

Hej alla 

 

 I slutet av maj skickade jag ett första mejl till er där jag berättade om att jag håller på 

med en kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap och bad er fylla i en 

enkät. Cirka en månad senare skickade jag en påminnelse till de jag visste inte 

svarat och sedan dess har jag arbetat med materialet. I förra veckan var jag på mitt näst 

sista handledningsseminarium och min handledare tycker att de resultat jag kan skönja 

är intressanta men tyvärr är svarsfrekvensen för låg, 31%, för att jag ska kunna dra 

några vetenskapliga slutsatser. 

 

 Jag fick rådet att gå ut med enkäten ännu en gång i hopp om att få in ytterligare svar. 

 

 Med detta mejl vill jag tacka er som redan har svarat på min enkät och samtidigt be er 

andra att ni tar er tid att fylla i enkäten nu och returnerar den till mig innan den 22 

oktober.  

 

 Man kan antingen fylla i enkäten elektroniskt och skicka den via mejl till mig eller 

skriva ut den och stoppa den i ett internkuvert. 
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