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1.Inledning 
 

I dagens informationssamhälle är det viktigt att eleverna idag får lära sig vikten av källkritik 

och informationskompetens i tidig ålder. Jag har valt att i min uppsats studera tidigare 

uppsatser som är skrivna om skolbibliotek och lärande och om hur en fackutbildad 

bibliotekarie som är med aktivt i skolundervisningen påverkar inlärningen och förståelsen hos 

elever i grundskolan. Vad kan en fackutbildad skolbibliotekarie bidra med? Hur kan hen 

finnas där för elever och för pedagoger? Hur upplever dessa två yrkesgrupper samarbetet? Det 

fokuseras mycket på läsfrämjande arbete men det är så mycket mer som behövs från 

skolbiblioteket, så som källkritik, internetvett och digital kompetens. Jag använder begreppet 

informationskompetens när jag skriver om detta. 

Anledningen till att jag valt att arbeta med just informationskompetens är att det från och med 

sommaren 2018 kommer att stå med i läroplanen att skolan ska se till att barnen har vissa 

kunskaper kring informationskompetens som inte legat på skolan tidigare. 

Vad gäller den digitala delen, Informations- och KommunikationsTeknik (IKT), om 

bibliotekarien och pedagogen arbetar tillsammans med IKT-undervisningen, hur fungerar det i 

undervisningen och påverkar det på något sätt inlärningen hos eleverna? 

Jag har i min undersökning valt att studera tidigare gjorda studentuppsatser för att jämföra och 

analysera resultaten från dessa arbeten. I mitt urval har jag uppsatser som är gjorda av 

biblioteks- och informationsvetenskapsstudenter från olika högskolor och universitet i landet. 

Jag har även studerat ett par uppsatser som är gjorda av lärarstudenter som också är 

intresserade av samarbete mellan pedagoger och skolbibliotekarier. 

Under min utbildning till bibliotekarie har vi diskuterat skolbibliotek som pedagogisk resurs 

och detta har väckt mitt intresse för skolbiblioteket. Forskningen visar på att 

skolbibliotekarien är viktig och kan vara en värdefull resurs för både lärare och elever i deras 

arbete med läslust och läsförståelse, så kallad litteracitet. På senare tid har det även dykt upp 

forskning kring informationskompetens hos barn. Då styrdokument och lagar inte uttryckligen 

kräver att ett skolbibliotek ska vara bemannat, anser jag att detta kan vara en möjlig anledning 

till att det finns stora olikheter i kommunerna när det gäller skolbibliotekens utbud och 

resurser, vilket jag också fått lära mig under min utbildning.   
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1.1 Problemformulering 
 

 Från och med sommaren 2018 kommer det att stå med i läroplanen för grundskolan (Lgr11) 

att eleverna ska lära sig att bli informationskompetenta i skolan så att de som inte lär sig 

hemma kommer efter när de blir äldre. I och med detta får lärarna ännu ett ok att bära och här 

kan en fackutbildad skolbibliotekarie vara stor resurs för läraren. Detta står i den reviderade 

upplagan av läroplanen, som enligt lag måste följas från och med 1 juli 2018: 

 

 

                             Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort 

                             informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter 

                             och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 

                             nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta  

                             och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ 

                                                                                        Skolverket, 2017 

 

 

1.2 Syfte 
 

Med min undersökning vill jag finna ut huruvida man upplever att en bibliotekarie finns till 

för läraren samt för eleverna. Hur arbetar skolbibliotekarien och läraren tillsammans? Ser de 

olika parterna på detta på samma sätt eller upplever man arbetet olika? 

 

 

1.3 Frågeställning 
 

• Hur upplever pedagoger samarbete mellan pedagog och skolbibliotekarie? 

• Hur upplever skolbibliotekarier samarbete mellan pedagog och skolbibliotekarie? 

• Vad anser pedagogerna att skolbibliotekarien kan hjälpa till med? 

• Vad anser pedagoger och elever att skolbiblioteket är till för? 
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1.4 Teori 
 

Som ramverk för detta arbete har jag valt att arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv då det 

handlar om lärande. Jag har använt mig av texter ifrån forskare som Lev Vygotskij, Roger 

Säljö, Louise Limberg, Maud Hell och Cecilia Gärdén som alla forskat om lärande från olika 

perspektiv. Jag har studerat deras arbeten och använder dem i mitt arbete som vägledning om 

hur skolbiblioteket bör vara uppbyggt. Vilka faktorer som är viktiga för en bra 

skolbiblioteksverksamhet.  

 

1.5 Metod 
 

För att studera dokument som jag har valt att göra så finns det olika sorters innehållsanalyser 

att arbeta utifrån. Efter att ha studerat Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman har jag 

valt att använda metoden kvalitativ innehållsanalys, vilken är en form av undersökning som 

passar det jag vill ha svar på med min studie (Bryman, 2008). En kvalitativ innehållsanalys är 

enligt Bryman troligtvis den vanligaste typen av metod då man ska analysera dokument. Då 

jag i min studie vill ha svar på hur skolbibliotek upplevs ifrån olika perspektiv så är det just 

den kvalitativa innehållsanalysen som passar till de dokument som jag analyserar här. 

I arbetet med undersökningen valdes sju studentuppsatser ut ifrån websidan uppsatser.se. 

Detta för att få spridning på uppsatsernas härkomst. Jag lade in sökordet ”skolbibliotek*” och 

fick 158 träffar. Från dessa träffar valdes då sju ut beroende på deras inriktning mot 

skolbibliotek i grundskolan. De uppsatser som vände sig mot gymnasie- och 

högskolebibliotek valdes i detta skedet bort då det var de yngre åldrarna som jag ville 

undersöka. Två stycken av de utvalda uppsatserna är skrivna av lärarstudenter, resterande av 

Bibliotek- och Informationsvetenskapsstudenter (BoI). Tre är kandidatuppsatser från 

Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö, ytterligare två kandidatuppsatser från Högskolan i Borås 

och de två läraruppsatserna är examensarbeten på 15 poäng vardera från Göteborgs 

Universitet samt från Högskolan Kristianstad. 

 

 

1.6 Avgränsning 
 

För att avgränsa mitt arbete har jag valt att enbart arbeta med svenska studentuppsatser som 

handlar om skolbibliotek i grundskolan. 
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2. Bakgrund 
 

Stina Loman, reporter på Biblioteksbladet, skrev den 9 mars 2017 att regeringen ska göra om 

läroplanerna för att stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Hon skriver att delar som 

källkritik och programmering samt att eleverna ska få en förståelse för hur digitalisering kan 

inverka på enskilda personer och i samhället. Hon skriver att utbildningsminister Gustav 

Fridolin säger att Sverige inte hänger med andra länder när det gäller digitaliseringen i 

skolorna. Då kraven på medie- och informationskunnighet (MIK) inte varit tillräckligt starka i 

läroplanen så behöver det ändras på. I sin redogörelse skriver regeringen ” Ny lydelse under 

rektorns ansvar: Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att 

stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” (Biblioteksbladet, 2017). Gustav 

Fridolin säger även att om skolan inte har ett bemannat skolbibliotek så ska man visa upp hur 

man kan leva upp till kraven på annat sätt. Han säger också att för honom så är det 

bibliotekarien som gör biblioteket. Då skolbibliotekarien är den med störst kompetens inom 

MIK och kan dela med sig av den kunskapen. (Biblioteksbladet, 2017) 

 

2.1 Skolbibliotekens historia  
 

Om man ser tillbaka så har bibliotek och skolbibliotek har sett olika ut genom tiderna. 

Skolbibliotekens roll har varierat i skolan och i undervisningen.   

Louise Limberg och Anna Hampson Lundh skrev i Skolbibliotekets roller i förändrade 

landskap om Valfrid Palmgren som 1911 gjorde en stor biblioteksutredning som la grunden 

för det beslut som togs 1912 där det slogs fast i riksdagen om ett statligt bidrag till 

skolbiblioteken. Den biblioteksutredningen var ett viktigt steg för skolbiblioteken då de fick 

en speciell roll i biblioteksväsendet. Utredningen gjordes för att det skulle bli lite ordning och 

reda bland de olika biblioteksformerna. Skolbiblioteken har efter detta påverkats av aspekter 

som politik och undervisningsideologier samt till stor del av utvecklingen i teknikens värld 

och medievärlden (Limberg & Hampson Lundh, 2013).  

 Om man tittar på grundskolans styrdokument genom tiderna så har det varit olika fokus på 

skolbibliotek. Det fanns med i 1962 års stadgar, men det fanns inte med i 1969 års läroplan 

över huvud taget. I Lgr 80 återupptogs begreppet skolbibliotek med fokus på att dessa skulle 

vara ett stöd i undervisningen. I 1994 års stadgar skrevs att det skulle finnas lämpligt 

fördelade bibliotek med tidsenlig utrustning som behövdes i utbildningen. I samband med 

kommunaliseringen år 1994 fick kommunerna själva ta ansvar för skolbiblioteken. Dock så 

blev inga bidrag öronmärkta till skolbibliotekens finansiering. I och med detta blev det stora 

skillnader på skolorna i Sverige och så är det fortfarande (Limberg & Hampson Lundh, 2013).   
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2.2 Lagar 
 

I bibliotekslagen så är det som står om skolbiblioteken att kommunerna har ansvaret för dem. 

Regeringen har i en proposition som skrevs innan den nya bibliotekslagen trädde i kraft 

skrivit om skolbibliotek och vilka riktlinjer som ska följas där. I den skrivelsen hänvisar man 

till skollagen, inte bibliotekslagen om skolbibliotekets varande. Läser man då vidare i 

skollagen om skolbiblioteket så står där att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek, 

men inga bestämmelser om bemanning eller vad skolbiblioteket ska innehålla. Detta gör att 

det står skolorna fritt att tolka hur skolbiblioteket ska utformas. (Regeringens proposition 

2012/13:147; Skollagen 2010:800§36) 

 

2.3 Tidigare forskning 
 

I boken Utveckla skolbiblioteket beskriver Maud Hell att definitionen av ett skolbibliotek är 

något som förändrats med tiden och då läroplaner omarbetas har skolbiblioteken haft olika 

roller i skolan. Så har även teknikens utveckling bidragit till skolbibliotekens skiftande 

uppgift i skolan (Hell, 2008). Enligt skollagen så står där inget om hur ett skolbibliotek ska 

vara utformat, bara att lokaler samt den utrustning som behövs för att uppfylla syftet med 

utbildningen ska finnas tillgängligt.  

Lev Vygotskij skriver i Tänkande och språk om hur den vuxna med sina begrepp är en 

förebild och ledsagare i elevens utveckling och lärande. Här framhåller han vikten av 

samarbete mellan pedagog och elev och beskriver att barnet mognar i sitt samarbete med den 

vuxna (Vygotskij, 2001). När man tittar på tidigare gjord forskning syns det tydligt att även 

samarbetet mellan pedagoger och skolbibliotekarier har en stor betydelse i elevernas strävan 

att nå kunskapsmålen. Här kan man se motsvarigheter i den sociokulturella traditionen som 

enligt Roger Säljö har sitt ursprung i Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk, 

som Säljö skriver om i Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare (2012). Leif Strandberg 

har även han beskrivit Vygotskij, på ett lättförståeligt sätt, som intresserade sig för 

människors utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv och ville lyfta fram hur människor 

samverkade. Han beskriver att man lär sig genom att göra olika aktiviteter. Han delar in de 

olika ”aktiviteterna” i fyra grupper: Sociala, Medierade, Situerade samt Kreativa. Det sociala 

betyder att man lär sig tillsammans med andra.  Med medierade menas då att vi människor 

använder redskap när vi vill förstå vår omvärld. Ett sådant redskap kan exempelvis vara 

språket som vi använder när vi tänker och kommunicerar och på detta sätt så vi förstår 

omvärlden. Att vi lär oss i rätt miljö betyder det situerade. Det är viktigt att man befinner sig i 

rätt kontext när man ska lära sig något. Och till sist kreativiteten. Aktiviteterna leder till att 

man lär och utvecklar. Om eleverna själva är med och påverkar sin inlärning så påverkar det 

positivt (Strandberg, 2009). Vi formas genom kommunikationen med andra och blir delaktiga 

i den kultur eller ett samhälles sätt att se på omvärlden. Det är också på detta sättet som vi 

tillgodogör oss olika slags kunskaper.  
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David Loertscher är en professor som inom biblioteksvärlden är känd för sina taxonomier, 

som han har tagit fram som centrala pedagogiska resurser i skolbiblioteken (Loertscher, 

2000). Detta är skalor som man använder för att värdera skolbiblioteken efter i deras arbete. 

Det finns speciellt fyra centrala delar som han anser obligatoriska för att 

skolbiblioteksverksamheten ska kunna anses som en pedagogisk resurs och dessa är:  

  

• Skolbibliotekarie och pedagog samarbetar genom att gemensamt planera och 

genomföra undervisningen. 

• Skolbiblioteket ska arbeta läsfrämjande och inspirera eleverna till läsning samt att 

hjälpa de enskilda eleverna att hitta passande böcker.  

• Skolbibliotekarien ska undervisa i IKT. Hen ska lära eleverna hur de ska söka och 

hitta information samt att använda olika digitala medier.  

• Skolbibliotekarien ska finnas där som en pedagogisk resurs när eleverna lär sig att 

vara källkritiska. (Loertscher, 2000)  

  

Dessa taxonomier är baserade på den forskning Loertscher gjort i USA men både Louise 

Limberg och Maud Hell anser att Sverige kan ha nytta av dessa taxonomier i utvecklingen av 

skolbibliotek. Om man använder dem som riktlinjer kan detta bidra till att få ett skolbibliotek 

som är en god pedagogisk resurs (Hell, 2011; Limberg, 2003).  Hell poängterar i sin text att 

man i USA har utbildade skolbibliotekarier och ligger därför längre fram i sin utveckling av 

skolbiblioteken till skillnad mot i Sverige. I Sverige finns det inte något krav på 

bibliotekarieutbildning på skolbiblioteken (Hell, 2011).  

 

Cecilia Gärdén (2017) har skrivit en stor forsknings- och kunskapsöversikt, Skolbibliotekets 

roll över elevers lärande, på uppdrag av Kungliga Biblioteket. Några av de viktigaste 

slutsatserna som hon kom fram till i sitt arbete om hur skolbiblioteket ska bidra till elevernas 

språkutveckling, läsförmåga och deras lärande av informationskompetens är följande: 

• att det sker väsentlig samverkan mellan skolbibliotekarien och lärarna 

• att det finns fackutbildade bibliotekarier 

• att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen 

• att det finns relevanta digitala och fysiska resurser 

• att lokalen är tillgänglig och ändamålsenlig utifrån olika elevgruppers behov 

• att skolbiblioteket förstås som funktion såväl som fysisk plats (Gärdén, 2017) 

 

Gärdén framhåller i sitt arbete att det är många olika forskningsstudier som gjorts, både 

nationella och internationella som pekar på att skolbiblioteket har en betydande del i elevers 

lärande och deras prestationer i skolarbetet (2017). En av dessa är Louise Limberg som är 

professor inom skolbibliotek och som arbetade fram en kunskapsöversikt redan 2003 om 
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Skolbibliotekets pedagogiska roll. Hon har gjort flera forskningsstudier där man tittar på 

elevers sätt att söka och använda information till sitt lärande. Hon har också gjort studier på 

hur bibliotekarier och lärare ser på lärandet och hur det kan ske genom olika pedagogiska 

insatser i skolan (Limberg 2003).  Limberg framhåller att man för att få ett fungerande 

samarbete, så är det av största vikt att skolbibliotekarien blir delaktig i pedagogens planering 

och undervisning. För att ge eleverna den bredd på undervisningen som behövs så måste 

skolbibliotekarie och lärare ta tillvara på varandras kompetenser. Skolbibliotekarien kan med 

sina specialistkunskaper vara behjälplig när man ska arbeta tematisk och detta ska planeras 

och anpassas till olika elevgrupper (Limberg, 2003). Då varken skollagen eller bibliotekslagen 

ställer krav på utbildad bibliotekarie i skolbiblioteken så är där ingen självklarhet att det ska 

finnas en sådan. Enligt Skolinspektionen så finns det inte ens någon bestämmelse om att det 

ska finnas personal på skolbibliotek (Skolinspektionen, 2011).   

 Enligt Limberg så kan man genom samarbete mellan rektorer, lärare och skolbibliotekarie 

utveckla verksamheten i läsmiljön och undervisningen, och därmed elevers lust att lära 

(Limberg, 2003). Betydelsen av samarbete lyfter även Monica Nilsson (2007) fram i sin bok 

Informationsfärdighet i praktiken. Hon skriver om att det har gjorts en stor undersökning år 

2000 som kallas för Colorado-undersökningen. I den kom man fram till att beroende på hur 

mycket tid som eleverna ägnar i biblioteket och dess personal arbetar med pedagogerna så 

ökar eleverna lärande i relation till detta (Nilsson, 2007). Hon anser att det inte råder någon 

tvekan på att ett väl fungerande skolbibliotek med fackutbildad bibliotekarie är en viktig 

pedagogisk resurs för eleverna. 

I Linköping har kommunen satsat på skolbibliotek genom deras investering i fokusbibliotek. 

Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som ska stärka pedagogernas undervisning och ge 

stöd åt elevernas lärande. Denna har en satsning som pågått sedan år 2008 och pågår 

fortfarande. Målet är att det ska starta två till tre fokusbibliotek varje år. År 2013 fanns det 15 

stycken heltidsanställda på fokusbiblioteken i Linköping och i skrivandets stund (enligt 

hemsidan) är det bemannade skolbibliotek på 24 skolenheter och de framhåller att de 

fortsätter att växa (Linköping, 2017). I början var det en kommunal satsning men nu har det 

övergått till att skolorna själva får finansiera fokusbiblioteken. Det ska på varje fokusbibliotek 

finnas en skolbibliotekarie anställd på heltid. Skolbibliotekarien ska vara med i det 

pedagogiska arbetet på skolan och delaktig i skolans personalgrupp. I arbetet ingår 

läsfrämjande uppgifter samt medie- och informationskunnighet. Skolbibliotekarierna ingår i 

ett nätverk med andra skolbibliotekarier och skolbibliotekschefen.  

 

2.4 IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek 
 

Enligt IFLA (International Federation of Library and Institutions) beskrivs skolbibliotek som 

följande: 

 

Ett skolbibliotek är en skolas fysiska och digitala läranderum där läsning, undersökningar, forskning, 

tänkande, fantasi och kreativitet är centrala för elevens resa från information till kunskap och för 
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deras personliga, sociala och kulturella utveckling. Denna fysiska och digitala plats har flera olika 

namn världen över (t.ex. skolbiblioteksmediecentrum, centrum för dokumentation och information, 

bibliotekresurscentrum, biblioteks- och lärandecentrum (library learning commons), men 

skolbibliotek är den term som oftast används och tillämpas på denna inrättning och dessa funktioner. 

                                                                                                                                   (IFLA, 2015) 

 

Man har genom långvarig forskning kommit fram till tre attribut som karaktäriserar ett 

skolbibliotek. Dessa är till att börja med att där finns en fackutbildad bibliotekarie som är 

kvalificerad att delta i undervisningen och bidra med sin expertis inom läsning och litteracitet 

samt biblioteksförvaltningen och som kan samarbeta tillsammans med lärare och pedagoger 

och delta i utbildningssamhället. Som nummer två är att skolbiblioteket ska erbjuda ett ”riktat, 

högkvalitativt och varierat bestånd” till stöttning för skolans läroplaner, individuella arbeten 

samt elevers och övrig personals personliga utveckling. Till sist är det att skolbiblioteket har 

tydliga principer och ”en uttrycklig plan för fortsatt tillväxt och utveckling”. 

Enligt IFLA är det skolbibliotekarien som har den främsta rollen att leda och utveckla de här 

förmågorna till att undervisning, både gemensam och individuell, sker för att öka kunskapen 

hos berörda samt att läroplanen ska följas och kunskapsmålen uppnås. 

Skolbiblioteket ska vara en del av skolans ömsesidiga mening och uppgift. I dess 

uppdragsbeskrivning ska det stå att man ska anpassa verksamheten efter det sammanhang som 

skolan arbetar efter. Där borde också finnas anvisning till hur man bör anpassa resurserna 

efter behoven. (IFLA, 2015) 

Det beskrivs även i IFLA:s riktlinjer att budgeten för skolbiblioteket bör planeras enligt 

rådande förhållanden så att det finns finansiella resurser till att säkerställa att skolbiblioteket 

kan tillhandahålla aktuell och tillitsfull information samt kunna finnas där för undervisningen. 

Det står tydligt att budgeten bör ”spegla en investering i elevernas, lärarnas och personalens 

utveckling” (IFLA, s.22, 2015). 

 

 

2.5 Det obegränsade rummet 
 

År 2012 släpptes en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den fick namnet 

Det obegränsade rummet- Det moderna skolbiblioteket- En framtidsskiss och den togs fram 

efter att den nya skollagen om att varje elev ska ha tillgång till ett skolbibliotek trädde i kraft 

2011. 

Man har med denna rapport tagit fram hur man vill att framtidens skolbibliotek ska se ut. De 

gjorde rapporten med sikte fem år framåt i tiden. Man kom fram till att det fanns vissa saker 

som man borde satsa på att utveckla i första hand, detta var dels att både det digitala och det 

fysiska biblioteket var viktiga att satsa på. Läsning ska inspireras, både böcker och digital 

läsning. Vad gäller språkutveckling så spelar skolbiblioteket en stor roll och här finns mycket 
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att hämta i ny teknik som ger stora möjligheter, samt hjälp till kompetensutveckling. De har 

även i rapporten kommit fram till att skolbiblioteket kommer att spela en stor roll i arbetet 

med att utveckla informationskompetensen hos eleverna. Skolbiblioteket ska tillhandahålla 

resurser för lärandet i skolan och dessa blir fler och fler i och med den moderna tekniken som 

ökar. Då informationen ökar via internet och informationskompetensen är en viktig del så 

ökar behovet av att ha med en skolbibliotekarie i klassrummet. De betonar att det i den nya 

lagen står att biblioteket är ett rum som ska finnas tillgängligt för eleverna och att detta 

medför brister när man väljer att tolka lagen bokstavligt. Då det kan saknas kompetent 

personal på skolbiblioteket så är det svårt att få det integrerat i skolans undervisning. Det kan 

även saknas fysiska resurser på biblioteket. Man anser att skollagen är satt ur ett 

”storstadsperspektiv” och är svårt för glesbygdsskolorna att leva upp till. Bristen på digitala 

resurser på vissa bibliotek gör att skillnaderna blir stora för olika skolor (SKL, 2012). 

 

 

3. Undersökning  

De uppsatser som valts ut till den här undersökningen är följande: 

            De två första uppsatserna är skrivna av lärarstudenter, på kandidatnivå. 

1. Skolbibliotekariers samarbete med pedagoger för att gynna elevers läslust och 

läsförståelse - en intervjustudie, skriven av Jennie Arrskog och Sandra Block (2017) 

som läste Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad. 

2. Den kreativa rörelsen mot kunskap - en studie om betydelsen av skolbibliotek för 

elever, av Sandra Sagerström och Elin Wood (2015) som studerade Lärarprogrammet 

vid Göteborgs Universitet. 

Uppsats 3-7 är skrivna av studenter som studerade Biblioteks- och 

Informationsvetenskap, på kandidatnivå. 

3. Skolbiblioteket som centrum för lärande - En studie i en lagstiftnings implementering, 

av Karin Larsson (2016) vid Högskolan Borås. 

4. Skolbibliotekariens yrkesroll - hur fem skolbibliotekarier i olika kommuner uppfattar 

sin yrkesroll, av Cecilia Gustafsson (2015) vid Högskolan Borås. 

5. Informationskompetens i skolan - En kvalitativ undersökning om hur lärare arbetar 

med informationskompetens i skolans lägre årskurser och vilken roll skolbiblioteket 

spelar i den processen. Av Marie Fransson (2014) vid Linnéuniversitetet Kalmar 

Växjö. 

6. Kunskap, Färdighet och Attityd - En undersökning om grundskolebibliotekariers syn 

på och arbete med digital kompetens, av Anders Petersson (2014) vid 

Linnéuniversitetet Kalmar Växjö. 
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7. Att undervisa i informationssökning - En kvalitativ studie om hur skolbibliotekarier 

undervisar i informationssökning, av Malin Zettergren (2016) vid Linnéuniversitetet 

Kalmar Växjö. 

 

I uppsats 1. som är skriven av två lärarstudenter har man fokuserat på läsfrämjande. De har i 

sin undersökning valt att intervjua fyra stycken skolbibliotekarier som arbetar på mindre 

grundskolor i en och samma kommun. I resultatet från deras undersökning, som riktar sig mot 

elever i mellanstadiet, kan man läsa att de tillfrågade skolbibliotekarierna anser att 

läsfrämjande arbete är viktigast av deras uppgifter. Sedan kommer arbetet med källkritik, men 

de påpekar att informationssökning och källkritik är något man arbetar med mer på 

högstadiet. En av respondenterna i undersökningen lyfter fram vikten av att skolbibliotekarien 

måste visa sig och inte gömma sig inne i skolbiblioteket. Respondenterna vidhåller att 

samarbetet är bra med pedagogerna när man arbetar läsfrämjande, framförallt vid bokprat, då 

de gemensamt väljer böcker som ska passa eleverna och locka till vidare läsning. 

Skolbibliotekarierna som man pratat med i den här undersökningen arbetar på skolor som ser 

skolbibliotekarierna som en del av skolan, de blir inbjudna till arbetsgruppsmöten och de 

känner att deras kompetens är något som lärarna vill ta del av. Dock känner de att tiden inte 

riktigt räcker till. De hinner inte vara med på allt som sker på planeringsnivå. Detta på grund 

av att man är ensam på sin post som skolbibliotekarie.                                            

Respondenterna i undersökningen anser sig alla ha stöd från huvudmännen på respektive 

skola men upplever att de tyvärr inte har riktig koll på deras fulla kompetens. De känner att de 

vill arbeta mer med informationssökning och källkritik på mellanstadienivå. De tycker även 

att deras kompetens inom medie- och informationskunskap (MIK) är något som kunde 

utnyttjas mer av pedagogerna på skolan. (Arrskog & Block, 2017) 

I uppsats 2. som även den är skriven av två lärarstudenter, har man valt att 

fokusgruppsintervjuer med eleverna för att reda ut hur de upplever skolbiblioteket. De har 

gjort grupper med elever i årkurs 3, 6 och 9 där alla går på samma skola. Skolan är vald för att 

den är en F-9 skola och för att där fanns ett skolbibliotek som alla hade tillgång till. Här får 

man reda på hur eleverna upplever det fysiska rummet biblioteket. Det är ett rum för läsning 

och kreativitet. Man går dit för lugn och ro och för tillgången till böcker. I första hand söks 

information via dator och den är tillgänglig i klassrummet och då behöver man inte uppsöka 

biblioteket. Eleverna känner också att deras pedagoger förbereder så pass mycket information 

till dem så att de inte behöver söka så mycket själva. (Sagerström & Wood, 2015) 

I själva undersökningen nämns inte någon skolbibliotekarie så slutsatsen dras att det inte finns 

någon på detta skolbibliotek. 

Uppsats 3. som är gjord av en bibliotekariestudent har det gjorts en enkätundersökning där 40 

skolor undersöktes i fem olika kommuner. Studien gjordes för att utröna hur olika skolor 
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rättade sig efter den nya skollagen om skolbibliotek som hade trätt i kraft då, samt vilka 

hinder och möjligheter som kanske uppstått vid lagändringen. Skolbiblioteken som är berörda 

i undersökningen är olika varandra i både tillgänglighet och omfattning. Vissa av skolorna var 

inom samma rektorsområde vilket ledde till att det var 27 olika rektorer som var berörda. Av 

dessa 27 var det 9 stycken som svarade på enkäten. Uppsatsförfattaren ville få en inblick i hur 

rektorerna tolkade lagen och hur de tillämpade den. Det står inte vilka årskurser som går i 

skolorna men det tolkas till att det är grundskolor som undersökningen gjorts vid. 

 Den här undersökningen vänder sig till rektorer, så det är deras bild om hur de ser på 

skolbiblioteket som kommer fram. Då det är rektor som har huvudansvar för skolan och dess 

resultat samt över att skolan lever upp till de krav som skolverket ställer så är det upp till 

rektor att se till att skolbiblioteket finns. De rektorer som deltagit i den här undersökningen 

har alla sett till att leva upp till de krav som finns för tillgängligheten till skolbibliotek. Detta 

har gjorts mer eller mindre, då lagen är vag och kan tolkas fritt. De hinder de stött på är av 

ekonomiska skäl då det kostar en del att utveckla skolbiblioteket. Vissa av biblioteken 

tillhandahöll bara skönlitteratur och facklitteratur, men saknade läromedel. Andra saknade 

andra medier som datorer och Ipads. Det framgår i undersökningen att rektorerna ser 

skolbiblioteket som en viktig och självklar del i skolans verksamhet. Dock verkar inte 

personalen vara en lika viktig del som själva biblioteket. En rektor hade angett att de skulle 

låta en personal utbilda sig till skolbibliotekarie. En angav personalen på det närliggande 

folkbiblioteket som deras skolbibliotekarie. Övriga ansåg inte att utbildad personal var 

nödvändigt i skolbiblioteket. Det räckte med lokalen och böcker.  

Författaren till den här studien pekar på att det inte finns någon definition i lagen på hur 

skolbiblioteket ska vara utformat. För att få tydligare riktlinjer till detta så behöver rektorn 

vända sig till skolverket eller/och skolinspektionen. Dessa två instanser har utvecklat hur de 

anser att skolbiblioteket ska vara utrustat. (Larsson, 2016) 

Uppsats 4. är skriven för att utröna hur skolbibliotekarier uppfattar sin yrkesroll. Författaren 

har intervjuat fem skolbibliotekarier vid kommunala grundskolor i olika kommuner. Fyra av 

dem utbildade bibliotekarier och en gymnasielärare som gått kurser i skolbibliotek. 

Av dessa är en anställd på enbart en skola, de övriga delar sina timmar på flera skolor. De 

upplever att samarbetet med pedagogerna inte fungerar jättebra. De som är på flera skolor tror 

att detta hade varit lättare om man bara varit på en skola, medan den personen som bara är på 

en skola känner att samarbetsproblemen beror på att rektorn inte är tillräckligt insatt i 

skolbibliotekariens arbete. Ändå så vill alla vara anställda inom samma förvaltning som 

skolan och ha rektorn som chef. De känner att det kunde förbättra deras status på skolan. De 

skulle känna sig som en del av gemenskapen och lättare göra sig hörda och ta plats.   

Vad gäller det läsfrämjande arbetet så känner de sig ibland som föreläsare för klasser och 

grupper, de dyker upp i klassrummet och informerar om en bok som kan vara bra och går 

vidare. När de arbetar med informationssökning och källkritik är det på en mer pedagogisk 
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nivå, där de får vara med och planera lektionen och lägga upp arbetet för eleverna. Här säger 

en av respondenterna att hon känner sig som en ”inspirations- och informationskälla”. Det 

senare börjar man med först i årskurs sju. I de tidigare åldrarna är det läsfrämjande arbete, 

som bokprat och bokattacker. Vid bokattacker kommer skolbibliotekarien till klassen en gång 

i veckan, i början eller slutet på en lektion och ger en snabb information om boken. Detta tar 

cirka fem minuter per gång. 

Respondenterna i undersökningen har alla lite vaga uppgifter som de upplever det. För en står 

det i arbetsbeskrivningen att hon ska göra ”vanliga skolbibliotekarieuppgifter”. En av 

respondenterna arbetar i en kommun där det satsas på utbildade skolbibliotekarier och hon 

framhåller att det finns ett visst samarbete med pedagogerna. (Gustafsson, 2015) 

Uppsats 5. handlar om hur lärare arbetar med informationskompetens i skolan och hur de 

använder skolbiblioteket i processen. I den här uppsatsen har författaren valt att studera de 

lägre åldrarna i grundskolan. Hon har intervjuat fyra lärare som arbetar vid två olika skolor. 

Skola ett har bemannat skolbibliotek alla dagar i veckan och skola två har skolbiblioteket 

bemannat en dag i veckan. Övrig tid får klasserna gå dit med sin lärare som har nyckel till 

biblioteket. Författaren har i den här uppsatsen presenterat lärarna och gjort en presentation av 

dem. Lärare 1 och 3 är lite yngre och har arbetat som lärare som mest i 14 år. Lärare 2 och 4 

har arbetat längre och är lite äldre. 

Lärare 1 arbetar i årskurs 1 i den skolan som har bemannat skolbibliotek varje dag och 

beskriver att hon arbetar med informationssökning enligt läroplanen. Då söker hon 

information på internet tillsammans med barnen. Hon anser att de vet vad Google och 

Wikipedia är, det är där de söker information. Hon anser inte att barnen är speciellt 

informationskompetenta ännu och vad gäller källkritik kan de inte alls. Vid frågan om 

samarbete med skolbibliotekarien så är det läsfrämjande som hon samarbetar med 

skolbibliotekarien. Bibliotekarien tar fram böcker och information, samt skickar ut veckobrev 

med tips. Hon tycker att en bra bibliotekarie inspirerar till läsning. Lärare 2 som tjänstgör på 

samma skola arbetar med mellanstadieelever. Hon tycker att det är roligt att få in olika medier 

i undervisningen men känner att utvecklingen går lite för fort framåt. Det hon lärt sig om MIK 

för ett par år sedan är inte så aktuellt längre. Då de på den här skolan mest använder 

läroböcker i undervisningen så arbetar de inte så mycket med källkritik och 

informationssökning på internet. Om de ska hämta något från nätet så ger hon eleverna 

färdiga adresser så att de vet att det är bra sidor. Om de skulle hitta något själva säger hon att 

hon tar det då om något skulle uppstå.  

Skolbibliotekarien kommer till klassen och informerar om informationssökning och källkritik 

men då blir det som ett eget ämne. Inget som de får in i den övriga undervisningen. Hon tror 

på att man kan utveckla samarbetet mer, men känner att lärarna är för stressade för att ta till 

sig en ny samarbetspartner. 
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Lärare 3 arbetar även han vid samma skola och tar informationskompetensen på stort allvar. 

Han ser skolbiblioteket som en pedagogisk resurs och uppmuntrar eleverna att använda 

kompetensen som finns där. Han framhäver först att han arbetar med informationskompetens i 

mån av tid, men det visar sig att det mesta finns med naturligt i hans undervisning. Han söker 

information med sina elever i olika ämnen och diskuterar källor och trovärdighet allt 

eftersom. Han ser skolbiblioteket mer än en plats att hämta böcker och han lär sina elever att 

gå dit för att få kunskap.                                                                                                      

Lärare 4 arbetar på den skolan som har bemannat skolbibliotek en dag i veckan. Hon säger i 

undersökningen att man inte behöver använda internet för kunskapsinhämtande utan det som 

eleverna behöver veta står i böcker. Enligt den här läraren så stämmer inte alltid det som står 

på internet och det anser hon att eleverna inte riktigt förstår. Hon känner att hon inte har 

kunskapen själv att lära ut informationskompetens men tar hjälp av en annan lärare till sina 

elever när det kommer till det. Hon besöker biblioteket 30 minuter i veckan med halvklass så 

att eleverna får låna böcker. 

Det framkommer i den här undersökningen att lärarna ofta ser elevernas förmåga till 

informationskompetens och källkritik som en mognadsfråga. De anser att eleverna är för unga 

för att ta till sig och förstå då de är lite yngre men att det blir lättare ju äldre eleverna 

blir(Fransson, 2014). 

Uppsats 6. är en undersökning på grundskolebibliotekariers syn på digital kompetens. 

Författaren har intervjuat fem skolbibliotekarier som arbetar på grundskolor. Det är varierade 

årskurser från förskoleklass till årskurs 9.                                                     

Skolbibliotekarierna arbetar på skolor där de är med aktivt och undervisar eleverna i delar 

som digital kompetens, informationssökning och källkritik. De arbetar tillsammans med 

lärarna för att bygga upp elevernas digitala kompetens. De är överens om att de inte är där för 

att lära den att hantera datorer, det får lärarna göra. De hjälper dem med andra medier som till 

exempel iPads. I de allra lägsta åldrarna kan de behöva hjälpa till med datorerna också, det 

beror på hur mycket eleverna har med sig hemifrån. 

De börjar tidigt med källkritik, redan på förskoleklassnivå. De arbetar fokuserat med att 

eleverna ska utveckla en källkritisk attityd och lära sig att producera material på nätet. De vill 

att eleverna ska vara aktiva användare av internet. De arbetar mest med informationssökning 

och källkritik.                                                                                                                            

Vad gäller upphovsrätt och riskhantering så är det inte lika mycket fokus på det. (Petersson, 

2014) 

Uppsats 7. I den undersökningen har författaren intervjuat tre skolbibliotekarier, där två 

arbetar på högstadieskolor och den tredje på en F-9 skola. Alla tre arbetar deltid, 50-60%, och 

är på skolan tre dagar i veckan.                                                                                                  

De har färdiga presentationer som de använder i sin undervisning i informationssökning och 

källkritik, men ibland är de även med i ämnen där det förekommer något projekt som eleverna 

arbetar med. Den ena bibliotekarien berättar att samarbetet fungerar bra med lärarna, har man 
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gjort en bra lektion så sprider det sig vidare till de andra lärarna på skolan, men hon känner att 

om hon hade haft mer tid så skulle hon vilja undervisa även personalen i 

informationskompetens. De här två som arbetar på rena högstadieskolor känner att lärarna vet 

hur de arbetar och kommer till dem när det är dags för informationssökning, till exempel inför 

något projektarbete. 

En av bibliotekarierna, han som arbetar på F-9 skolan, är anställd av skolan och planerar sitt 

arbete efter läroplanen och är med i de ämnen där eleverna ska kritiskt granska, värdera källor 

samt ifrågasätta informationen. Då är han med på lektionerna och arbetar efter ämne. Den här 

bibliotekarien har inte fristående lektioner i informationssökning utan väver in det i övrig 

undervisning. Han berättar om att det äldre eleverna som går i årskurs nio, får prova att arbeta 

i större projekt och skriva större rapporter liknande B-uppsatsnivå och då är han med som 

handledare.  Eleverna kommer gärna till honom och ber om hjälp i informationssökning, även 

när han inte är med i klassrummet. Han har ett väl utvecklat samarbete med lärarna. 

(Zettergren, 2017) 

 

4. Resultat och analys 

Jag har i mitt arbete studerat hur olika aktörer inom skolan och skolbiblioteket arbetar, 

tillsammans eller var för sig. Med aktörer menar jag de som arbetar i eller runt biblioteket så 

som lärare, pedagoger, skolbibliotekarie eller annan personal på biblioteket. Det jag har sett i 

min undersökning är att det är stor skillnad på hur man upplever skolbiblioteket och 

skolbibliotekarien. Alla är överens om att det är en viktig del av skolan och måste finnas där, 

men tyvärr så verkar många lärare bara se till böckerna och det läsfrämjande arbetet (som är 

nog så viktigt, jag vet). Om man ser till hur man arbetar med digital kompetens, 

informationssökning och källkritik så är det få som använder skolbiblioteket till detta.  

Det som kommer fram i undersökningen är att de grundskolor som har ett väl etablerat 

skolbibliotek med fackutbildad bibliotekarie anställd på minst 50 procent, gärna 60 procent 

har ett bättre samarbete mellan pedagoger/lärare och skolbibliotekarie. Här har 

skolbibliotekarien tid att vara med i klassrummet och undervisningen. I uppsats 6 och 7 har 

man intervjuat skolbibliotekarier som arbetar flera dagar i veckan och som har byggt upp ett 

väl fungerande skolbibliotek. Här kan man se både på Cecilia Gärdéns slutsatser om vad som 

behövs på ett skolbibliotek för elevernas lärande som jag skrev om på sidan 7, samt David 

Loertschers taxonomier. Det finns skolbibliotek som lever upp till detta och kommer en bit 

upp på Loertschers skala det är glädjande. I uppsats 6 och 7 så är det så det ser ut. Man har ett 

bra samarbete och det är till gagn för eleverna. (Gärden, 2017; Loertscher, 2000) 

I uppsats 5 är det intressant att man har intervjuat lärare och deras syn på biblioteket. Vad som 

kommer fram här är att det är väldigt olika. Det verkar på intervjuerna som att det är en 

generationsfråga. De äldre lärarna såg biblioteket som ett rum med böcker och 
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skolbibliotekarien var bra på att ge tips och förmedla böcker. Dessa lärare använder gärna 

läroböckerna och faktaböcker framför internet. De yngre lärarna som gick sin utbildning 

senare ser informationssökning på internet och källkritik som en naturlig del i undervisningen. 

Deras skolbibliotekarie arbetar tre dagar i veckan och de tar hjälp av denna i arbetet med 

informationssökning och källkritik. Lite orättvist i just den här undersökningen (nummer 5) 

var att den ena ”äldre” läraren inte hade tillgång till bemannat skolbibliotek mer än en dag i 

veckan. I detta fallet fanns inte tiden till ett närmare samarbete då man passade på att låna 

böcker när skolbibliotekarien var där. Det är främst i uppsats nummer 1 och 2 som man ser till 

hur skolbiblioteket kan upplevas ur ett elevperspektiv. Dessa två uppsatser är skrivna av 

lärarstudenter och dessa är inte så fokuserade på just innehållet i skolbiblioteket, utan mer på 

eleverna och vad skolbiblioteket gör för dem och deras upplevelser. Det är två skilda 

undersökningar där den ena riktar sig mot skolbibliotekarier och den andra mot skolbibliotek. I 

uppsats 2 verkar skolbibliotekarie inte finnas. Här har man intervjuat barnen som anser att 

datorerna finns ju i klassrummet så man ägnar sig åt informationssökningen där. Till 

biblioteket går man för böcker samt för att få lugn och ro. 

4.1 Diskussion 

Som forskningen tidigare visar så är det stora skillnader på skolbiblioteken i landets 

kommuner (Limberg & Hampson Lundh, 2013).  Bemannade skolbibliotek är ovanligare än 

obemannade men jag hoppas att man lyssnar till utbildningsminister Gustav Fridolin som 

anser att en skolbibliotekarie är själva skolbiblioteket (Biblioteksbladet, 2017). I och med att 

det från och med 1 juli i år (2018) står tydligt i grundläroplanen att skolan ska lära eleverna att 

bli informationskompetenta, de ska kunna ta till sig och hantera informationsflödet som är i 

dagens samhälle. Skolan har alla tillgång till och skolbiblioteket borde alla ha tillgång till 

också. Man kan inte räkna med att föräldrar är kunniga och lär sina barn om internet och dess 

fallgropar, det är många i den generationen som inte vet. Lärarna är överlag duktiga men en 

bibliotekarie har dock minst tre års studier och kan kallas experter på området 

informationskompetens. 

Har jag med detta fått svar på mina frågor? Som jag tolkar det så kan en fackutbildad 

skolbibliotekarie som är inkluderad i undervisningen bidra stort för eleverna. På de skolor som 

har ett väl utvecklat samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagog så uppfattas 

skolbibliotekarien som den pedagogiska resurs som den är. Att pedagogerna använder dessa 

resurser är till gagn både för dem själva och för eleverna. På de skolor som inte har en 

skolbibliotekarie eller som inte har samarbetet, så tolkar jag det som att skolbibliotekarien 

uppfattas mer som en inventarie i skolbiblioteket som delar ut böcker till eleverna. 

Bland de yngre eller nyexaminerade lärarna tycker jag mig se en större välvilja till samarbete. 

Lärarna själva söker stöd och hjälp ifrån bibliotekarierna och utnyttjar dem och deras resurser 

på ett positivt sätt. I dessa fall får bibliotekarien vara med i undervisningen som en pedagogisk 

resurs. Detta ger eleverna på dessa skolor ett stort plus i undervisningen och inlärningen. 

Under min utbildning var jag själv med i diskussioner där vi diskuterade om gemensamma 



18 
 

föreläsningar för att gynna samarbete i framtida yrkesliv, både för lärare och bibliotekarier. 

Detta var, enligt min uppfattning, något som upplevdes positivt från bägge håll.  

 

5 Vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning så skulle jag vilja se en undersökning som riktar sig helt mot 

elevernas upplevelser av skolbiblioteket. Deras upplevelser av hur den befintliga 

skolbibliotekarien kan finnas för dem i deras kunskapstörst och bidra till deras 

informationskompetens. 
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