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Abstract: This study investigated upper secondary school 

students’ views on their school libraries and whether 

their libraries helped with their studies. The study’s 

main focus was information literacy and reading, but 

the function of the library’s physical environment 

was also investigated. Participating school libraries 

were known to be well-developed and to be well 

integrated in the planning, executing and evaluating 

of lessons and school projects. Two online 

questionnaires were distributed at six different 

schools: one for students and one for the school 

librarians. 222 students chose to participate. With 

primarily a sociocultural perspective, the study 

found that students to a great extent valued both the 

calm study environment that the library provides and 

the school librarians’ knowledge and helpfulness. 

The students’ responses indicated that they felt 

helped on aspects related to information literacy to a 

greater extent than aspects related to reading. The 

students also felt that their libraries provided more 

help with finding texts that they enjoy reading than 

with reading strategies. The study found no clear 

correlation between library usage and reading 

confidence, which indicates that not only “readers” 

use the school libraries. Vocational students 

responded less frequently and more negatively than 

non-vocational students, and school librarians 

described it as more challenging both to reach out to 

vocational students and to find opportunities to work 

with vocational teachers. Equivalence between 

classes seemed to concern several school librarians 

in this study. 
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1 Inledning 

I Sverige görs nu satsningar på att stärka skolbiblioteken, bland annat genom att 

den nya regeringen har utlovat att tillgången till utbildade bibliotekarier på 

landets skolor ska öka (Regeringen, 2019). Därtill har Kungliga biblioteket 

nyligen lämnat över sin nationella biblioteksstrategi (Fitchelius, Persson & 

Enarsson, 2019) till regeringen där de betonar vikten av stärkta skolbibliotek, 

bland annat genom ”ökad tillgång till utbildade skolbibliotekarier och bättre 

samverkan med ledning och lärare” (s. 17), där de även trycker på att ”väl 

fungerande skolbibliotek är avgörande för att öka likvärdigheten i 

undervisningen” (s. 16). Nyligen höjde regeringen dessutom kraven på 

skolbibliotek genom en ny skrivelse som lyder att från och med juli 2018 

ansvarar rektorn för att skolbiblioteket används aktivt i undervisningen för att 

stärka elevernas ”språkliga förmåga och digitala kompetens” (Regeringen, 

2017). En anledning till detta är att forskning visar att ett välutvecklat 

skolbibliotek kan ha väsentlig betydelse för elevers ökade måluppfyllelse i 

skolan (Gärdén, 2017), samtidigt som enbart 41% av landets grundskole- och 

gymnasieelever har tillgång till bemannat skolbibliotek på minst halvtid 

(Kungliga biblioteket, 2018). Skolinspektionen (2018a) har sett brister på 19 av 

20 av de uppsökta mellanstadieskolornas skolbibliotek vad gäller likvärdighet 

både mellan olika skolor och även inom skolor, stöd från skolledare, integrering 

i den pedagogiska verksamheten, samt i arbetet med värdegrund och 

jämställdhet. I samma rapport får skolorna även kritik för sitt bristande arbete 

med informationssökning och källkritik. Ett problem som påtalas i 

skolbiblioteksdebatten är att både bibliotekslagen (SFS 2013:802) och skol-

lagen (SFS 2010:800) fortfarande saknar krav på bemanning eller utbildad skol-

bibliotekarie. 

1.1 Problemformulering  

Skolbibliotek är alltså ett aktuellt ämne i Sverige idag. Därtill finns det en hel 

del forskning om skolbibliotek, men särskilt då med betoning på hur 

skolbibliotekarier och lärare samarbetar (Gärdén, 2017). Gärdén (2017) menar 

att det behövs mer forskning om skolbibliotek, då hennes granskning visar att 

samma frågor tenderar att ställas som för 20 år sedan, samt att forskningen 

använder sig av samma teoretiska modeller som förr. Få studier har 

elevperspektiv, skriver Gärdén, och hon nämner att studier har gjorts av elevers 

syn på skolbiblioteket, där det har framkommit att de uppskattar studiemiljön 

och platsen för återhämtning och för social aktivitet (2017). Skolbibliotek kan 

och bör dock vara mer än så, vilket kanske inte ens eleverna vid de bästa 

skolbiblioteken är helt medvetna om då skolbiblioteket alltmer förväntas 

integreras i undervisningen. 

Det finns fortfarande många skolor som inte har välfungerande skol-

bibliotek, samtidigt som det finns forskning som visar vad välfungerande 

skolbibliotek är och kan uppnå. Därtill saknas det fortfarande i hög utsträckning 

studier som visar hur eleverna ser på dessa verksamheter. Därför behövs det mer 

forskning om skolbibliotek med elevperspektiv, där de välfungerande skolorna 

lyfts fram, för att undersöka hur eleverna ser på de bibliotek där skol-

verksamheten själva upplever att skolbiblioteket fyller en pedagogisk funktion.  
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Föreliggande kvalitativa studie avsåg därför att genom ett elevperspektiv få 

kunskap om hur elever upplever att de får hjälp av sitt skolbibliotek. Studien 

vände sig till de skolbibliotek där verksamheten ur skolans perspektiv är lyckad, 

och därför skickades en förfrågan om deltagande ut till de gymnasieskolor som 

2018 vann fackförbundet DIK:s pris ”Skolbibliotek i världsklass”. Många skolor 

har ett stort antal elever med enbart ett par skolbibliotekarier som idag förväntas 

vara en pedagogisk resurs i klassrummet, vilket kan tänkas medföra svårigheter 

i att nå alla klasser i samma utsträckning. Därför blev det för studien relevant att 

uppsöka såväl studieförberedande som yrkesförberedande elever, för att 

säkerställa att elever från olika programinriktningar fick möjlighet att komma till 

tals. Ambitionen var att nå ut till även de elever som inte är de mest frekventa 

användarna av skolbiblioteket. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien var att få kunskap om hur elever på skolor med 

dokumenterat välfungerande skolbibliotek, upplever att de blir hjälpta av sitt 

skolbibliotek med sina studier. Istället för att uppsöka skolbibliotek på olika 

kvalitetsnivåer, ämnade studien ha fokus på de välutvecklade skolbiblioteken där 

det finns ett uttalat lyckat arbete för elevers lärande. Snarare än att få ett resultat 

som påvisade att eleverna inte blir hjälpta av ett skolbibliotek som knappt 

existerar, ville studien fånga in hur eleverna ser på något som myndigheter och 

intresseorganisationer ser som välfungerande. Studien arbetade utifrån 

forskningsfrågorna:  

 Hur upplever eleverna att de får hjälp av skolbiblioteket med sin 

informationskompetens?  

 Hur upplever eleverna att de får hjälp av skolbiblioteket med sin läsning?  

 På vilka andra sätt upplever eleverna att de får hjälp av skolbiblioteket? 

Målet för studien var att nå flertalet elever, och även dem som inte är lika flitiga 

användare av skolbiblioteksverksamheten. För att besvara frågeställningarna 

delades två enkäter ut: en till eleverna och en till respektive skolas bibliotekarier 

med syftet att skapa en förståelse för varje skolas skolbibliotekskontext. Studien 

ville utreda huruvida eleverna tycker att de blir hjälpta av sitt skolbibliotek, eller 

om det kanske främst är skolans organisation och personal som ser vinsterna 

med skolbibliotekets arbete. Eftersom ”Skolbibliotek i världsklass” definieras 

som välfungerande utgick studien från hypotesen att även eleverna upplever att 

de får hjälp med sina studier och med sin läsning från skolbiblioteket och 

skolbibliotekarierna, och att de uppskattar skolbiblioteket som plats, även om 

dess betydelse möjligen kan ha reducerats något när skolbibliotekarien arbetar 

integrerat i undervisningen. En avgränsning i studien var att könstillhörighet, 

socioekonomisk bakgrund eller språkbakgrund inte undersöktes, utan studien 

utredde snarare i vilken utsträckning skolbiblioteket når ut till de olika klasserna 

och således inte vilka ungdomsgrupper som oftast utnyttjar skolbibliotekets 

resurser.  

1.3 Centrala begrepp  

Definitioner av begreppen informationskompetens och läsning som syns i 

forskningsfrågorna, tillsammans med flera andra relevanta begrepp så som 
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samverkan, informationssökning, källkritik och läsfrämjande, beskrivs detaljerat 

i det teoretiska ramverket i kapitel 4.  

 

Hjälp: För att definiera begreppet hjälp utgick studien från Todd och Kuhlthaus 

(2005) definition: ”Help refers to both the institutional involvement through 

advice and assistance in the information experiences of people (helps-as-inputs) 

and the effect of this involvement on the people it serves (helps-as-

outcomes/impacts)” (s. 63-64). Därför använder studien begreppet hjälp brett 

och åsyftar dels hjälp som en service (där till exempel eleven ber 

skolbibliotekarien om hjälp med att hitta en källa och hen får hjälp med detta), 

och dels hjälp i att utveckla sitt lärande (där eleven till exempel har deltagit i 

lektioner ledda av skolbibliotekarien eller fått handledning i skolbiblioteket till 

att själv eller med stöd av skolbibliotekarien självständigt genomföra 

informationssökningen). För att nyansera ordet hjälp för eleverna och för att 

uppmuntra till andra svar än att de har ”fått hjälp att hitta rätt bok eller källa”, 

användes även ordet handledning i enkäten.  

1.4 Disposition  

I Kapitel 2 ges en bakgrund för att skapa förståelse för vad en välfungerande 

skolverksamhet kan vara, samt en nulägesbeskrivning av hur det ser ut med 

skolbibliotek på Sveriges skolor idag. Därefter ger kapitel 3 en översikt av den 

forskning som fokuserar på skolbibliotekets roll i elevers lärande, dels generellt 

och dels utifrån aspekter som vanligen dyker upp i forskningen (läsning, 

informationskompetens och rummets betydelse), samt elevers syn på 

skolbiblioteket. I kapitel 4 presenteras det teoretiska ramverk och de centrala 

begrepp som användes i resultatanalysen. I kapitel 5 beskrivs metoden för 

undersökningen. Därefter redovisas och analyseras i kapitel 6 den data som 

samlades in med hjälp av teori och forskning. Slutligen diskuteras i kapitel 7 de 

resultat som framkom, för att sedan till sist i kapitel 8 presentera de slutsatser 

som drogs utifrån studiens resultat.  
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2 Bakgrund  

I det här avsnittet presenteras forskning om och definitioner av ett välfungerande 

skolbibliotek. Även källor av det normativa slaget förekommer till viss del, så 

som Skolverket, Skolinspektionen och fackförbundet DIK.  

Det är viktigt att ha i åtanke att skolbibliotekets kontext skiljer sig från andra 

biblioteksformer. Till skillnad från folkbiblioteken har skolbiblioteken en 

specifik och avgränsad målgrupp (elever och lärare) med ett uttalat pedagogiskt 

syfte (Limberg, 1991). Skolbibliotek hör hemma i både skolpolitiken och 

kulturpolitiken, och förstås gärna i relation till både skolan och folkbiblioteken, 

vilket kan skapa en spänning mellan olika förväntningar på verksamheten. 

Gymnasieskolans bibliotek förhåller sig till skolans examensmål för respektive 

program, samt ämnesplaner till de olika kurserna som eleverna läser, samtidigt 

som skolbiblioteken har en förväntan på sig att vara kulturfrämjare (Hampson 

Lundh & Limberg, 2013).  

2.1 Så här ser det ut i Sverige idag 

Det görs alltså idag, som beskrivet i inledningen, satsningar på stärkta 

skolbibliotek (Fitchelius et al., 2019; Regeringen, 2019), samtidigt som det 

fortfarande finns stora brister vad gäller likvärdigheten mellan landets skolor 

(Skolinspektionen, 2018a). Samtidigt saknar nästan hälften av landets skolor 

bemannade skolbibliotek på halvtid (Kungliga biblioteket, 2018). Eftersom 

bemanningen i skolbiblioteken är så låg, och eftersom få skolor har utbildade 

skolbibliotekarier, är det istället vanligt att lärare får ansvar för biblioteket som 

en del av sin tjänst. De får då ofta titeln skolbiblioteksansvarig eller 

lärarbibliotekarie. Det finns dock något fler gymnasiebibliotek med 

yrkesutbildade bibliotekarier än grundskolebibliotek, då det gjordes 

prioriteringar av dessa under 70-talet, som även kan kopplas till förnyade 

arbetsmetoder med fler självständiga elevarbeten som bedömdes gynnas av 

stöttning från skolbibliotek. Skolbiblioteksdebatten är något paradoxal, då 

skolbiblioteken ofta omnämns som nödvändiga men samtidigt som icke-

fungerande (Hampson Lundh & Limberg, 2013). Under 1990-talet bredde 

informationstekniken ut sig i skolan och synen på skolbibliotekets funktion som 

förlegad blev alltmer utbredd (Limberg & Hampson Lundh, 2013). Det syns i 

Sverige en splittrad bild, då några kommuner har satsat ordentligt på 

skolbiblioteken, medan andra kommuner förblir ointresserade (Gärdén, 2017).  

Flera studier påvisar att utmaningen ligger i att lärare sällan har tillräcklig 

kunskap om av vad skolbibliotekets uppgift är, vilket i enskilda studier härleds 

till bristfälliga krav redan vid lärarstudenternas högskoleutbildning. En 

amerikansk studie visade att bibliotekarieutbildningen lyfte frågan i högre grad 

än lärarutbildningen men att ämnet fortfarande tog liten plats inom utbildningen 

(Gärdén, 2017). Schultz (2019) bekräftar att samma problematik finns i Sverige. 

Därtill har universitetsbiblioteken i USA ett uttalat uppdrag att samverka med 

skolor och skolbibliotek för att förbereda eleverna för akademiska studier. En 

sådan samverkan finns det inga skrivelser om i den svenska kontexten, och 

forskning i Sverige har inte heller kunnat visa att sådan samverkan förekommer 

(Gärdén, 2017).  

 



  5 

2.2 Välfungerande skolbibliotek 

Erfarna pedagoger och skolbibliotekarier poängterar att rektorn är avgörande för 

att lyckas med ett välutvecklat skolbibliotek, för att skapa förutsättningar för ett 

klimat där olika kompetenser inte graderas, utan tas tillvara och där personalen 

samverkar för ett gemensamt mål. De menar att det är lätt att skolbibliotekariens 

roll förblir odefinierad och då hamnar gärna bibliotekarien vid sidan om 

(Skolverket, 2018). Även forskningen styrker det påståendet och Danermark 

(2000) menar att avgörande för att få samverkan att fungera är dels ledningens 

stöd och dels tillräckliga resurser för att möjliggöra ett förändrat arbetssätt. 

Danermark menar att ansvaret för att skapa förutsättningar för samverkan aldrig 

kan överföras till enskilda arbetstagare, så som t.ex. lärare eller bibliotekarier. 

För att sprida kunskap om skolbibliotekets verksamhet och stimulera till 

samverkan med övrig skolpersonal, uppmuntras skolbibliotekarien att aktivt visa 

sitt intresse för skolutveckling via olika forum inom skolan (Skolverket, u.å.). 

Pedagoger och skolbibliotekarier med erfarenhet av välfungerande samarbeten 

föredrar att samplanera och genomföra uppgiften tillsammans, snarare än att 

skolbibliotekarien går in och tar över uppgiften. De menar att de kompletterar 

varandra och bidrar till en större bredd, samt har lättare att nå de mer avancerade 

eleverna och får en flexibel arbetsmiljö med hjälp av sitt samarbete (Skolverket, 

2018). Skolbibliotekarien uppmuntras av Skolverket att sprida en bred syn på 

läsning på skolan, där läsning i olika former och med olika verktyg uppmuntras 

och värderas lika (Skolverket, u.å.). Studier har visat att skolbiblioteket är 

särskilt relevant för de elever med läs- och skrivsvårigheter, och samverkan 

mellan olika professioner inom skolan blir då extra viktigt. Skolverket 

uppmuntrar även till en bredd vad gäller litteratur på olika språk för att skapa ett 

mångspråkigt skolbibliotek (Skolverket, u.å.). Att skapa en bredd i beståndets 

ämnesinnehåll utrycks dock inte lika tydligt i skrivelserna på Skolverkets 

webbsida. 

Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs snarare än enbart en plats för 

böcker (Limberg, 2013), och därtill vill Schultz uppgradera skolbiblioteket till 

att vara en del av undervisningen snarare än en passiv pedagogisk resurs 

(Schultz, 2019). Limberg refererar till Thomas (2012) som menar att 

skolbiblioteket borde fungera som ett forskningsbibliotek på skolnivå. Limberg 

och Hampson Lundh menar att det här synsättet borde kunna bidra till ett 

utvecklingsarbete där de båda bibliotekstyperna kan utbyta kunskaper (2013). 

Därtill, om de har ett så snarlikt syfte och dessutom förbereder eleverna för 

nästkommande nivå, borde detta även visa på relevansen för samverkan mellan 

gymnasiebibliotek och högskolebibliotek.  

Skolbibliotekariers och lärares samarbeten har haft en central roll i 

skolbiblioteksforskning, och studierna refererar oftast till Loertscher (1988) och 

Montiel-Overall (2005), som dels har utvecklat taxonomin över skolbibliotekets 

integrering i undervisning, och dels modellen TCL (Teacher Librarian 

Collaboration) som beskriver hur samarbetena kan se ut (Gärdén, 2017). 

Loertscher (1988) menar enligt sin taxonomi att den bästa sortens skolbibliotek 

inte bara samarbetar med lärarna, utan även är med och påverkar 

undervisningsinnehållet och utbildningen. Montiel-Overall (2005) presenterar i 

sin forskning olika samarbetsmodeller och kommer fram till att den modell där 

lärare och skolbibliotekarier samverkar genom att planera, genomföra och 

utvärdera undervisningen gemensamt är den modell som påverkar lärandet mest 

positivt. Det har alltså större effekt på lärandet att skolbibliotekarien integreras i 
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undervisningen än enbart bidrar till att fastställa utbildningsmålen (Gärdén, 

2017; Montiel-Overall, 2005).  

Det finns några kommuner i Sverige som har satsat på skolbiblioteken, och 

en av dessa är Linköping kommun. Eriksson (2016) beskriver kommunens 

satsning från att hon anställdes som skolbibliotekschef 2009 och det intensiva 

utvecklingsarbete som påbörjades på några utvalda skolor som kom att få vad de 

valde att kalla fokusbibliotek. På de här skolbiblioteken anställdes bibliotekarier 

på heltid, och biblioteken fick under de första åren en generös budget för 

utvecklingsmöjligheter vilken efter några års implementering i den dagliga 

verksamheten skulle reduceras. Målet var att uppnå ett skolbibliotek som var 

integrerat i skolans undervisning där skolbibliotekarie och lärare samverkade, 

samt att rektorn förväntades se bibliotekarien som en resurs med en kompetens 

som kompletterar lärarens. Eftersom skolbibliotekarien inte är anställd under 

rektorn, kan de arbeta utvecklande på ett jämbördigt vis, menar Eriksson. 

Rektorn premierar därtill lärare som samarbetar med skolbibliotekarien. 

Fackförbundet DIK har definierat vad ett välfungerande skolbibliotek bör 

vara och har sedan ett antal år tillbaka delat ut priset ”Skolbibliotek i 

världsklass”. Definitionen accepteras av relevant forskning (se t.ex. Gärdén 

2017; Schultz, 2019) och citeras nedan (DIK, u.å.). 

 
Ett skolbibliotek i världsklass: 

• är en tydlig del av skolans pedagogiska vision 

• samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande 

• stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld 

• stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och 

förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier 

• erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser 

• har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och 

medieanvändning. 

 

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som: 

• är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna 

• ger eleverna verktyg för källkritik 

• lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet 

• är navet i den digitala kunskapsskolan! 

 

Därtill uppmanades skolorna att i sina ansökningar inför år 2018 beskriva hur de 

genom skolbiblioteksverksamheten arbetade med språkliga förmåga och digitala 

kompetens, samt hur rektorns ansvar märktes, hur samverkan med lärare såg ut 

och till sist även hur de arbetade med utvärdering av verksamheten (personlig 

kommunikation, 28 februari 2019). De fem punkterna indikerar att det är särskilt 

de här aspekterna som spelar roll vid bedömningen av skolornas arbete.  

Även tidigare studier har intresserat sig för ”Skolbibliotek i världsklass”. 

Centerwall (2019) intervjuade i sin studie ett antal skolbibliotekarier på skolor 

som vunnit priset, och en slutsats som drogs var att även om skolbiblioteket fått 

en central roll på de här skolorna, måste skolbibliotekarierna fortfarande arbeta 

aktivt för att förbli synliga, likaväl som att de behöver påminna verksamheten 

om sin kompetens. 
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2.3 Välfungerande skolverksamheter ur ett 
utbildningsorganisatoriskt perspektiv 

Skolans praktiska verksamhet är avgörande för elevers kunskapsutveckling, dvs. 

vad man faktiskt gör på skolan (Schultz, 2019). En svensk studie av 

framgångsrika skolor och mindre framgångsrika skolors arbete (Jarl, Blossing & 

Andersson, 2017) visade att det kollegiala samarbetet var starkt på de 

framgångsrika skolorna. Studien visade även på flera andra faktorer som var 

viktiga för framgång: målinriktat ledarskap på såväl skolan som på 

förvaltningsnivå, samarbete med fokus på undervisningen, höga förväntningar 

på eleverna och att man sätter deras bästa främst, kartläggning och uppföljning 

av elevernas kunskaper, ledarskap i klassrummet, anpassning av undervisningen 

och ledningen tog även hjälp av lärarkåren i en slags kollektiv organisering. De 

mindre framgångsrika skolorna kännetecknades av att lärarna förväntades ta eget 

ansvar utan särskilt utvecklat samarbete med kollegor och de hade ingen stark 

samordning. Schultz påpekar att studien inte har tagit med skolbiblioteket som 

en faktor i skolors framgång, vilket visar på skolbibliotekens osynlighet i 

skolforskningen (2019).  

Skolorganisationen är komplex och det finns många olika synsätt för en 

rektor att förhålla sig till. Jacobsson och Svensson (2017) (i Schultz, 2019) 

kategoriserar de olika synsätten: demokratiskt, byråkratiskt, professionellt, 

organisationslogiskt och marknadslogiskt. Rektorernas ledarstil påverkas av 

vilket synsätt som tilltalar dem mest. Författarna menar att det behövs en mer 

etablerad samarbetslogik i skolan och det behöver skapas naturliga mötesplatser 

för de här samarbetena. Samtidigt, menar Schultz (2019), att det här synsättet är 

relevant för hela organisationen och inte enbart lärare. Därtill behövs stabilitet 

där samarbetena inte hänger på en persons engagemang.  

Att etablera samhörighet är särskilt svårt om parterna inte känner redan från 

början att de hör ihop på något sätt, vilket gör att samverkansgrupper mellan 

pedagoger, bibliotekarier och rektorer möjligen behöver arbetas fram stegvis. 

Schultz (2019) har utvecklat en modell för hur grupper stegvis kan uppnå 

effektiv samverkan: samröre, samspråk, forum för samtal, samarbete, 

samordning, samverkan och till sist samhörighet. Först när alla parter förstår att 

de har ett gemensamt mål och ett gemensamt uppdrag, skapas lusten till 

samverkan. Schultz (2019) använder sig av Hylanders (2016) modell som talar 

om olika former av samarbeten: multiprofessionella team (arbetar var för sig och 

lägger ihop resultatet), interprofessionella team (interaktion förekommer så att 

resultatet blir mer än summan av delarna), samt transprofessionella team (arbetar 

integrerat och lär av varandra). Schultz (2019) menar att det är viktigt att 

definiera vad som efterfrågas när man talar om samarbeten och samverkan. 

Hennes hypotes är att det inte går att etablera samhörighet mellan parter som inte 

upplever att de hör ihop från början. Hon har utifrån det skapat en teoretisk 

modell kallad samhörighetscykel där en känsla av samhörighet med gemensamt 

mål kan skapa forum för samröre, samspråk, samtal, samarbete, samordning och 

till sist även samverkan, vilket i sin tur leder till starkare samhörighet.  

Det är viktigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar för att kunna jämföra 

skolor. Schultz (2019) har tittat på några olika skolbibliotek i landet (Kävlinge, 

Linköping, Nacka och Västerbotten) som har helt olika organisatoriska 

förutsättningar, och tagit fram en modell för att skapa likvärdighet utifrån lokala 

förutsättningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Hon menar alltså att skolbiblioteket 

skulle kunna organiseras på olika sätt beroende på, till exempel, skolans storlek 

och geografiska plats. Till exempel genom att i en mindre kommun ha en 



  8 

skolbibliotekssamordnare centralt, en skolbibliotekarie ute på skolan, samt bilda 

arbetslag mellan de små skolorna. Möjligen kan man då även ha gemensamt 

bestånd. Allt kan inte vara likadant på alla skolor, och en enskild bibliotekarie 

behöver inte kunna allt. Schultz (2019) menar att det inte längre räcker med goda 

exempel på välfungerande skolbibliotek för att skapa förändring och 

likvärdighet, eftersom det blir ett för stort kliv för de andra skolorna som inte har 

kommit lika långt. 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ser det alltså olika ut vad gäller tillgång till skolbibliotek på 

landets skolor, och förutsättningarna för att få till stånd välfungerande 

samarbeten på skolorna ser även olika ut. Samtidigt är skolbiblioteken 

förhållandevis osynliga i skolforskningen och lärare och rektorer har en vag bild 

av vad ett skolbibliotek kan innebära. Det är viktigt att i en verksamhet skapa 

goda förutsättningar för att långsamt arbeta fram samarbeten, men även att 

verksamheten tar hänsyn till lokala förutsättningar när likvärdigheten mellan och 

inom skolor granskas. I nästa kapitel presenteras mer detaljerat hur ett 

skolbiblioteks pedagogiska roll kan eller bör se ut, samt även forskning om hur 

eleverna ser på skolbiblioteket. 
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3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras relevant forskning för elevers lärande i relation till 

skolbibliotek, samt elevers syn på sitt lärande och skolbiblioteksrelaterade 

frågor. Även i det här kapitlet används Skolverket ibland som källa för att belysa 

vilka förväntningar som finns på skolorna. Då det inte finns mycket forskning 

om skolbibliotek med just elevperspektiv (Gärdén, 2017; Hampson Lundh & 

Limberg, 2013), används även annan forskning där det bedöms nödvändigt för 

att ge en helhetsbild av forskningsområdet. Eftersom skolbiblioteken kan se så 

olika ut från skola till skola, är det viktigt att vara källkritisk i sin läsning av 

studier som genomförts av skolbiblioteksverksamheter. Kontexten för studien 

spelar stor roll för resultatet, och utöver skolbiblioteket finns andra relevanta 

faktorer som påverkar resultatet, så som till exempel elevernas socioekonomiska 

bakgrund (Gärdén, 2017). Kapitlet inleds med forskning kring skolbibliotekets 

roll i elevers lärande, följt av ett avsnitt om arbetet med informationskompetens 

i skolan, ett avsnitt om läsning, ett avsnitt om skolbiblioteket som plats och till 

sist ett avsnitt om elevers syn på sitt skolbibliotek. 

3.1 Forskning om skolbibliotekets pedagogiska 
roll i elevers lärande 

Skolbiblioteket befinner sig i ett pedagogiskt sammanhang, och den svenska 

skolan präglas ofta av elevaktiva arbetssätt och problembaserat lärande (Francke 

& Gärdén, 2013). Flertalet studier visar att välfungerande skolbibliotek, med 

utbildad bibliotekarie, kvalitativa resurser, samt ett utvecklat samarbete mellan 

lärare och bibliotekarie stärker elevers lärande (Gärdén, 2017). Francis, Lance 

och Lietzau (2010) har studerat vad som påverkar elevernas resultat vid 

välfungerande skolbibliotek, och de menar att skolbibliotekariens status på 

skolan är av betydelse, samt att skolbibliotekarien kontinuerligt samplanerar 

med läraren och får en aktiv roll i klassrummet, samt hjälper till att fortbilda 

lärarna. Deras studier visade även att elevernas läslust ökade på skolor med 

utbildade bibliotekarier, samt att lågpresterande elevers resultat ökade med hjälp 

av skolbiblioteken. Francis et al. (2010) såg även att det fanns samband mellan 

elevers resultat och förekomsten av heltidsanställda bibliotekarier, samt att det 

fanns en fallande tendens med deltidsanställda eller på skolor där det saknades 

bibliotekarie. Även Gildersleeves (2012) studie visade att skolbiblioteket hade 

en positiv effekt på elevers lärande, men studien kunde inte påvisa ett samband 

i orsaken till den positiva effekten, eftersom det är många olika faktorer som 

spelar in när elevers upplevelser ska mätas. Det kan enligt henne vara svårt att 

påvisa att det i en välfungerande verksamhet är just skolbiblioteket som har gjort 

skillnaden. 

Todd (2012) undersökte hur skolbibliotek i New Jersey, USA, bidrog till 

lärande, och kom då fram till att det dels handlade om förbättrade studieresultat, 

och dels att eleverna förbättrade sin informationskompetens, sitt undersökande 

arbetssätt, sitt analytiska förhållningssätt, sin inställning till lärande, samt sitt 

läsintresse. Ytterligare forskning har visat att elever läser mer både i skolan men 

även på fritiden där det finns utbildade bibliotekarier. Samma studie visade att 

skolbiblioteket har större betydelse för eleverna på grundskola än på gymnasium 

(Gärdén, 2017). Gildersleeves (2012) noterade i sin studie att elever (ålder 11-

16) hade svårt att sätta ord på sitt eget lärande, samt att de hade svårt att reflektera 

kring biblioteket och bibliotekariens betydelse för lärandet. Författaren resonerar 
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att eftersom eleverna har svårt att reflektera kring ämnet, får de även svårare att 

dra nytta av resurserna. Samtidigt noterades att även lärarna hade svårt att 

reflektera kring sina förväntningar på eleverna vad gällde 

informationskompetenser. Det är viktigt att även för den här studien ha 

Gildersleeves iakttagelser i åtanke, då även den här studiens gymnasieelever kan 

ha svårt att reflektera kring bibliotekets betydelse för deras lärande. Det här 

diskuteras vidare i metodavsnittet.  

Därtill har Gärdén noterat att det saknas forskning om vilka metoder som 

bäst bidrar till elevers lärande, eller hur elevernas lärande påverkas när 

skolbiblioteket arbetar integrerat i undervisningen. Även om flertalet 

forskningsstudier har visat att ett välfungerande skolbibliotek kan ha avgörande 

betydelse för elevers lärande, menar Gärdén att all form av välfungerande 

verksamhet i skolan kanske har betydelse för elevernas lärande och i sådana fall 

är pedagogernas och övrig skolpersonals kunskap om och användning av 

skolbiblioteket det som påverkar skolbibliotekets framgång mest (Gärdén, 

2017). Med andra ord är det inte förekomsten av ett skolbibliotek som påverkar 

lärandet, utan hur det används, och det är lärares och bibliotekariers kompetens 

i samverkan som skapar förutsättningar för elevers fördjupade 

informationskompetens (Francke & Gärdén, 2013).  

Flera forskare noterar i sina studier att skolbiblioteken nedprioriteras och 

nedmonteras i bland annat Storbritannien, Sri Lanka och USA, och i den 

kontexten har studier kunnat påvisa ett sjunkande elevresultat (Gärdén, 2017). 

Det torde vara rimligt att en resurs som plockas bort skapar obalans i 

arbetsmetoder för såväl elever som lärare. Gärdén drar slutsatsen i sin 

forskningsöversikt att de problem som framkommer i forskningen är 

återkommande och belyser vikten av att pedagoger och skolbibliotekarier 

samarbetar och att skolbiblioteket har ledningens stöd. Samtidigt ser hon i 

forskningen att lärare har låga kunskaper om skolbibliotek, skolbibliotekarien 

fastnar lätt i enbart läsfrämjande arbete och att arbetet med informations-

kompetens inte får lika starkt fäste ute på biblioteken, samt att brister i utbildning 

hos den som arbetar i skolbiblioteket påverkar kvaliteten och vilken inriktning 

arbetar får (Gärdén, 2017). 

Skolor som saknar fackutbildade bibliotekarier arbetar mer med 

läsfrämjande än att främja informationskompetens (Gärden, 2017). Sundin 

(2018) påpekar att det inte gör läsningen mindre viktig, men att det är lätt att 

informationskompetens hamnar i skuggan av den traditionella bilden av 

skolbibliotek med fokus på läsning och böcker. Det här medför att en av 

bibliotekariens viktigaste pedagogiska roller därför blir att synliggöra den här 

något osynliga infrastrukturen. 

Valen av fritidsaktiviteter spelar även roll för elevers lärande. Sociologen 

Nordlund (i Schultz, 2019) har tittat på huruvida en aktiv eller passiv fritid 

samspelar med resultat i skolan och samhällsengagemang, och kunde då se att 

de med en passiv fritid också hade lägre resultat i skolan. Kulturella 

fritidsaktiviteter förbättrade skolresultaten markant, även för dem som inte hade 

en särskilt stark socioekonomisk bakgrund, vilket synliggör vikten av ett aktivt 

skolbibliotek som arbetar läs- och kulturfrämjande gentemot ungdomars 

fritidsintressen. Nordlund fann även att de som får bra skolbetyg också uppger 

att de mår bättre. Schultz (2019) menar att det är viktigare att titta på 

resultatutvecklingen snarare än goda resultat som sådana.  

Sammanfattningsvis finns det alltså forskning som visar att välfungerande 

skolbibliotek kan påverka elevers lärande och studieresultat, men betonar 

samtidigt att det även kan vara andra faktorer i en välfungerande verksamhet 
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som är avgörande. Forskningen betonar att möjligen är det inte förekomsten som 

påverkar, utan snarare hur det används och vilken status bibliotekarien får på 

skolan som påverkar, och då blir det tydligt att även lärares syn på 

skolbiblioteket har betydelse för funktionen. Den här studiens skolor har alla 

vunnit priset ”Skolbibliotek i världsklass” och torde då dels ha skolans personal 

med sig och dels även ha vidare mandat för att även fortsättningsvis spela en 

aktiv roll i elevernas lärande.  

3.2 Forskning om informationskompetenser i 
skolan 

Skolbibliotekets roll i skolan blir än mer relevant när information digitaliseras 

och flödar fritt och lättillgängligt. Skolbiblioteket ska enligt Skolverket stödja 

elevernas lärande vad gäller digitala medier och dess påverkan på oss, lära sig 

förstå och använda verktygen, samt kunna värdera dem och ha ett kritiskt 

förhållningssätt till informationen (Skolverket, u.å.). I skolbibliotekskontexten 

är det dock relevant att tala om informationskompetens tillsammans med 

begreppet digital kompetens (Francke & Gärdén, 2013), eftersom informations-

kompetens täcker in digital kompetens men innefattar även andra dimensioner 

av skolbibliotekets uppgifter. Den traditionella synen på informationskompetens 

där eleverna skolades i biblioteksanvändning, har alltmer nyanserats och 

problematiserats under senare år. Nu ser man i forskningen ett tydligare fokus 

på pedagogik och lärande utifrån olika perspektiv (Gärdén, 2017). 

Skolinspektionens granskning (2018b) visade dock att det främst är traditionell 

källkritik som förekommer i skolors undervisning, och att den digitala 

källkritiken inte beaktas. De efterfrågar till exempel mer arbete med källkritik i 

relation till bild och film.  

Informationskompetens definieras olika av olika forskare, men Francke och 

Gärdén (2013) utgår från underkategorierna informationsbehov, informations-

sökning, värdering av information och informationsanvändning. De fokuserar på 

studier som är kontextbunden till skolan och som grundar sig i samspel. Francke 

och Gärdén (2013) menar att informationssökning i en skolkontext blir något 

annorlunda än den frivilliga informationssökningen. I en skolkontext finns regler 

och normer att förhålla sig till, och eleverna har ofta blivit ålagda att genomföra 

en uppgift med kunskapskrav att förhålla sig till.  

I svenska skolor är kvaliteten på arbetet med informationskompetens 

varierad. Gärdéns forskningsöversikt visar att det finns skolor som arbetar aktivt 

med informationskompetens och det finns skolor där det inte alls existerar 

(2017). Ett kvarvarande problem, som Gärdén (2017) lyfter med hjälp av 

Francke och Sundins (2012) studie, är att bibliotekarier ser sig själva som 

kunniga inom området informationskompetenser, medan eleverna snarare ger 

tillit till läraren och ser denne som auktoritet för lärandet, då denne bedömer och 

betygssätter. Forskningsöversikten belyser även att utbildade skolbibliotekarier 

gör skillnad för hur skolorna arbetar med informationskompetenser, och på 

skolor där det saknas utbildade bibliotekarier är det vanligare att skolbiblioteket 

arbetar mer ensidigt med litteratur och läsning (Gärdén, 2017). 

Limberg och Alexandersson (2010) kunde i sin studie se att ungdomar hade 

enklare att genomföra informationssökning på fritiden, men informations-

sökning i formellt skolsammanhang medförde fler problem eftersom det fanns 

förhållningsregler, till exempel att eleverna förväntades uppvisa ett kritiskt 

förhållningssätt till källor, samt att de inte kunde avsluta sin sökning om den blev 

alltför problematisk. I en skolsituation är informationsbehovet påtvingat, då det 
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är läraren som skapar behovet åt eleven, och ofta sitter läraren antingen redan på 

de rätta svaren genom att ha mer kunskap i området än eleven. Många uppgifter 

förväntar även självständighet där eleverna ska formulera sina egna frågor som 

grund för informationsbehovet. I den här typen av självständigt undersökande 

arbetssätt fungerar lärare och bibliotekarie som handledare (Francke & Gärdén, 

2013). I Carlsson och Sundins (2018) studie med elever i årskurs 9 framgick det 

att eleverna upplever att den undervisning de får i källkritik i skolan även 

kommer till viss användning på fritiden.  

Vidare har studier visat att elever sällan har så god informationssöknings-

kompetens som de själva tror, och att de har svårt att applicera tidigare kunskaper 

på den nya sökuppgiften (Francke & Gärdén, 2013). Gärdéns (2010) avhandling 

visade att de gymnasiestuderande eleverna var kompetenta i att söka fram stora 

mängder information med hjälp av en sökmotor, men när det gällde mer 

specifika och avgränsade sökfrågor blev det mycket svårare för dem. Gärdén och 

Utter (2016) refererar till en mindre studie (Karlsson, 2012) där gymnasieelever 

i högre utsträckning använde sig av databaser än högstadieeleverna. Studien 

visade att trots tillgången till material valde eleverna ändå ofta Google och fritt 

tillgängligt material. Även Carlsson och Sundin (2018) såg i sin studie att 

eleverna i årskurs 9 främst sökte efter information via Google och Wikipedia till 

sina skolarbeten.  

Äldre studier har visat att det inte skedde någon större progression i elevers 

informationskompetens på ett djupare plan under deras skolgång 

(Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson & Kylemark, 2007) Eleverna i 

deras studie tenderade att använda samma sökmetoder som de lärde sig under 

sin tidiga skolgång. Om det däremot fanns ett systematiskt arbete med 

informationssökning och källkritik på skolorna, syntes en progression. Limberg 

och Folkesson (2006) kunde genom sin studie se att det är vanligt att bristande 

förmågor i källkritik hos eleverna kopplas samman med att eleverna behöver 

mogna, snarare än med innehållet och metoderna som används i undervisningen. 

I en dansk studie på gymnasiet syntes att eleverna skattade sin egen kompetens 

högt oavsett vilken årskurs de gick, men att de elever som gick sista året visade 

mer reflektion kring informationssökning än de som gick första året (Hyldegård, 

2010 i Francke & Gärdén, 2013). 

Francke och Gärdén (2013) refererar till flertalet studier som har visat att 

elever överskattar sin förmåga och själva anser sig informationskompetenta, 

medan forskningen visar det motsatta, vilket tyder på att ungdomar och forskare 

har olika syn på vad informationskompetens innebär. Francke och Gärdén (2013) 

menar att det finns en osäkerhet ute på skolorna i vems ansvar undervisning i 

informationskompetens egentligen är, samt hos många lärare en osäkerhet kring 

vad undervisning i informationskompetens bör innefatta.  

Trots att svenska ungdomar tenderar att skatta sin egen informations-

kompetens högt (Carlsson & Sundin, 2018; Davidsson & Thoresson, 2017), fann 

Nygren & Guath (2019) i sin studie att de svenska skolungdomarna i deras studie 

hade svårt att skilja på trovärdiga källor, vinklade källor och falska källor. De 

såg ett avstånd mellan de ungdomar som kunde och de som inte kunde. De 

ungdomar som hade svårast att avgöra källors trovärdighet var även de som 

själva skattade sin egen förmåga högt, samt inte uppgav att de ansåg att det är 

viktigt att ha tillgång till trovärdiga källor. Nygren & Guath (2019) menar att 

tidigare forskning har visat att den här typen av överskattning av sin egen 

förmåga hänger samman med en sämre utvecklad metakognitiv förmåga, vilket 

betyder att de som saknar förmågan inte heller kan värdera sin egen eller andras 

prestation. De ungdomarna som istället lyckades väl i sina test var de som hade 
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en mer nyfiken inställning och visade en högre medvetenhet om både sin egen 

och källors partiskhet. De här ungdomarna värderade även tillgången till 

trovärdiga källor högt. Limberg (2003) påpekar att inställningen som eleven har 

påverkar både sökresultatet och inlärningsresultatet.  

Studier har även visat att gymnasieelever har svårt att i det undersökande 

arbetssättet överföra sin kunskap till en egenproducerad text och att de många 

gånger har svårt att underbygga sina slutsatser och åsikter med hjälp av källor. 

En annan svårighet är att referera till källor utan att plagiera dess innehåll. En 

slutsats som kan dras är att när eleverna inte är intresserade av själva 

lärprocessen utan vill skynda till en färdig text förekommer plagiering oftare 

(Francke & Gärdén, 2013).  

Bristen på samtal om informationskompetenser i undervisningen gjorde, 

enligt Gärdén (2010), att eleverna hade svårt att utveckla kunskaper i 

informationssökning och informationsanvändning. Boström (2011) menar att 

bibliotekarier behöver bli mer involverade i samtalet under arbetets gång för att 

hjälpa eleverna på deras nivå. Francke och Gärdén (2013) drar därför slutsatsen 

att vid undersökande arbetssätt och självständigt arbete är samspelet mellan 

elever, lärare och bibliotekarier under arbetets gång viktigt för att lärande och 

utveckling ska ske. De menar att även om undervisningsformer i allmänhet har 

förändrats till att aktivera eleverna mer, genom till exempel problembaserat 

lärande, visar studier att undervisningen inom informationskompetens ofta 

förblir traditionell. Därför behöver undervisningen ett tydligare användar-

perspektiv, där fokus borde tas från färdigheter till att utveckla elevers vilja att 

anta ett kritiskt och undersökande förhållningssätt (Francke & Gärdén, 2013). 

Sammanfattningsvis tycks alltså eleverna gärna skatta sin egen 

informationskompetens högt, samtidigt som forskning menar att ungdomar har 

svårt för det. Forskningen visar även att skolor har haft svårt för att arbeta med 

informationskompetens och att det ofta sker i traditionella undervisningsformer. 

”Skolbibliotek i världsklass” förväntas dock arbeta aktivt med informations-

kompetens ute i klassrummen. Därför bad den här studien dels eleverna skatta 

sin egen förmåga och ställde dels ett antal frågor om hur de upplever att de har 

blivit hjälpta med sin informationskompetens av skolbiblioteket.  

3.3 Forskning om skolläsning och fritidsläsning 

Skolbiblioteket ska användas i undervisningen för att stärka elevers språkliga 

förmåga, enligt Skolverkets nya skrivelser (Skolverket, u.å.). I samtal med 

skolbibliotekarier framgår att ”språklig förmåga” kopplas till annat än läsning, 

så som kommunikativa strategier i andra undervisningssituationer än just 

litteraturrelaterade. Skolbiblioteksforskningen lägger dock tonvikten vid läsning 

när det kommer till elevers språkliga förmåga. En av skolbibliotekets flera roller 

är att erbjuda en stor variation av texter till eleverna, för att verka läsfrämjande i 

vid bemärkelse (Skolverket, 2018).  

Samtidigt är skolbibliotekariens uppdrag tvådelat då det dels går ut på att 

stödja lärare i deras läsundervisning och dels stödja elevernas läsintresse 

(Skolverket, u.å.). Gärdén (2017) menar att det inte finns särskilt mycket 

forskning om skolbibliotekens roll som läsfrämjare, utan forskning om 

ungdomars läsning kommer ofta från andra discipliner. En nederländsk studie 

visade dock att de skolor som har skolbibliotek på skolan ägnar sig åt 

läsfrämjande aktiviteter i högre utsträckning än de som saknar närheten till sitt 

skolbibliotek (Huysmans, Kleijnen, Broekhof, & van Dalen, 2013), vilket 

bekräftas av andra mindre studier (Gärdén, 2017). Den nederländska studien 
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kunde även påvisa att föräldrars läsintresse hade större påverkan än skolans 

läsfrämjande arbete (Huysmans et al., 2013).  

 Skolbibliotekariens uppdrag i det läsfrämjande arbetet är även tudelat 

gentemot eleverna, då de dels ska stötta eleverna i undervisningen och den 

obligatoriska läsningen, samt stötta eleverna i deras fria läsning (Dolatkhah, 

2013), vilket bekräftas och försvåras av att lärare och skolbibliotekarier har olika 

syn på det läsfrämjande uppdraget (Gärdén, 2017). Ett fåtal mindre studier har 

gjorts i den svenska kontexten, som då främst har haft fokus på bibliotekariens 

och lärarens uppfattning av skolbibliotekets roll i det läsfrämjande arbetet. Det 

har där framkommit att bibliotekariens roll har betydelse för det läsfrämjande 

arbetet på skolan och för elevernas läsintresse (Gärdén, 2017).  

Därtill kan uppdraget upplevas utmanande genom att god läsförmåga 

utvecklas bäst vid upplevd läslust, vilket i sin tur hänger samman med att läsaren 

själv har möjligheten att bestämma över vad som ska läsas och när. På samma 

sätt ställs det läsfrämjande arbetet inför en balansgång vad gäller att bekräfta och 

utmana läsaren för att uppmuntra till utveckling. Dolatkhah (2013) resonerar att 

eftersom läsning idag kan se väldigt olika ut vad gäller form och innehåll, blir 

skolbibliotekets roll att stödja ungdomar i deras läsning utifrån den form och det 

innehåll de är vana vid och föredrar, samt att utifrån de förutsättningarna 

utveckla och bredda läsningen därifrån. Samtidigt menar Dolatkhah att det kan 

innebära en utmaning om skolbiblioteket, som tillhör skolan och den 

obligatoriska läsningen, överför fritidsläsningen till en obligatorisk skoluppgift. 

En amerikansk studie (Lu & Gordon, 2008) följde dock ett skolprojekt kring 

elevers obligatoriska sommarlovsläsning där läslistan och redovisningsformer 

utvidgades markant från tidigare år, för att skapa flexibilitet och ge eleverna 

större valmöjligheter. Ungdomarna uppgav att läsupplevelsen förbättrades under 

de här omständigheterna.  

Elever har i flertalet studier visat sig vara mer motiverade till att läsa om de 

är omgivna av ett brett utbud av olika typer av texter att välja bland, samtidigt 

som det kombineras med läsundervisning och läsfrämjande aktiviteter 

(Johansson & Hultgren, 2017). Johansson och Hultgren (2017) refererar till 

projektet Lärare som läsare, som leddes av läsforskaren Cremin, vilket gick ut 

på att skapa en bättre balans mellan läsundervisning och fri läsning. Lärarna blev 

bättre på att förstå vad eleverna gillade att läsa, vilket i sin tur skapade nya former 

av samtal kring det lästa mellan både lärare och elev, men även mellan eleverna.  

I en ny studie (Hedemark, 2018) kopplar de intervjuade ungdomarna främst 

läsning till skönlitteratur och analoga texter. Deltagarna är positiva till läsning, 

men tycker att läsning i skolan är tråkigt och förknippas då med krav och inte 

lika mycket med lust. De menar att de oftast får litteraturtips från familj och 

vänner. Ungdomarna förknippar läsning i skolan med strategier man får lära sig, 

och med att hitta informationen som efterfrågas. De beskriver att de ofta fuskar 

sig igenom läsningen av boken. Någon informant uttrycker att läsa en bok eller 

författare på fritiden är mer lustfyllt än att läsa samma bok i skolan. I en 

nypublicerad avhandling där bland annat mellanstadiebarn intervjuades, fann 

Fatheddine (2018) att de eleverna inte gjorde någon skillnad på skolläsning och 

fritidsläsning, vilket kan tyda på att det är under högstadieåren som läsningen 

blir tyngre (eller prioriteras bort) bland ungdomar.  

En annan svensk studie (Wennerström Wohrne, 2015) frågade gymnasie-

ungdomar via en enkät vilken betydelse fiktionsläsning har för dem. Det syntes 

en markant skillnad i hur studieförberedande och yrkesförberedande elever 

svarade. De yrkesförberedande eleverna svarade i snitt 2 av 5 och de studie-

förberedande eleverna svarade i snitt 3,55 av 5. 
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Sammanfattningsvis verkar alltså förekomsten av ett skolbibliotek ha 

inverkan på det läsfrämjande arbetet på skolan. Dessutom har ett brett utbud av 

texter betydelse för elevernas läsintresse, om det kopplas samman med 

läsfrämjande aktiviteter och läsning i klassrummet. Därtill belyses den spänning 

som finns mellan dels lärare och skolbibliotekariers olika syn på läsfrämjande 

arbete, och dels lärares önskemål om undervisningslitteratur i kombination med 

elevers önskemål relaterade till både undervisning och fritidsläsning. Därför bad 

den här studien eleverna skatta sin läsvana och ställde frågor om skolbiblioteket 

i relation till läsning för att möjliggöra en jämförelse mellan hur eleverna ser på 

skolbiblioteksverksamhetens arbete med såväl informationskompetens som 

läsning.  

3.4 Forskning om rummets betydelse 

Flera studier påvisar rummets betydelse, där biblioteket blir en plats dit eleverna 

kan dra sig undan för att vila, studera eller umgås. Chambers (2011) poängterar 

att det gör skillnad för eleverna om det finns platser i skolan som är reserverade 

enbart för läsning.   

Skolbiblioteksmiljön är ofta något som framhävs som positiv av eleverna. 

Alexandersson et. al (2007) kunde i sin studie se att de flesta eleverna var 

positiva till skolbiblioteksmiljön, och de såg det som en lugn plats där de kunde 

sitta ned och läsa något, eller träffa vänner för att samtala eller studera 

tillsammans. I en norsk fallstudie av två skolor (Rafste, 2001) framkom att 

eleverna såg skolbiblioteket som en mötesplats där de kunde vara sociala med 

sina kompisar, koppla av och läsa läxor. På de här skolorna använde sig inte 

lärare och elever av skolbiblioteket i undervisningen, och lärarna menade att 

skolbiblioteket var en resurs för eleverna. På den ena skolan dominerade 

fritidsaktiviteterna, och läxläsning skedde i separata läsrum. På den andra skolan 

var läxläsning vanligt, vilket Rafste menar möjliggjordes av att bibliotekets 

inredning var väl anpassat för läxläsning och även signalerade att det var detta 

det användes till. Rafste noterade att grupper av besökare i hög utsträckning 

påverkade användningsområden för skolbiblioteket och satte normer som kom 

att spridas på skolan. En slutsats som drogs var att skolbiblioteken i mycket låg 

utsträckning användes som ett verktyg i undervisningen och snarare hade en 

annan funktion för sina besökare. Rummet påverkas således av hur det inreds, 

hur undervisningen organiseras runt skolbiblioteket, samt vilka individer det är 

som kommer att prägla skolbiblioteket (Rafste, 2001).  

Skolbiblioteket är dock mer än en lugn plats. Dressmans (1997) studie av 

tre skolbibliotek leder honom till slutsatsen att skolbiblioteket som plats har en 

viktig funktion, då lärandemiljön skiljer sig från ett klassrum. Detta eftersom det 

mer liknar en publik miljö än klassrummet, där eleverna kunde känna sig 

anonyma och därmed vara en trygg plats att fly undan till. Han menar även att 

tidslängden som eleverna lägger i biblioteket i jämförelse med klassrummet har 

betydelse. Han menar att man måste se biblioteket som något annat än enbart ett 

rum bland många andra, utan även sättas i skolkontexten, där biblioteket har en 

sociokulturell funktion som påverkas av elevernas kulturella bakgrund, men 

även samhällets kulturella och politiska bakgrund. En av slutsatserna som dras 

är att i klassrummet sker lärande genom arbete, medan skolbiblioteket är ett rum 

där lärande sker genom lust, och Dressman menar att det finns vinster i att 

”kombinera de olika traditionerna”. Limberg (2003) menar att slutsatserna som 

Dressman drar, har betydelse för skolbibliotekets pedagogiska roll. 
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Därtill noterade Dressman (1997) stora skillnader i hur bibliotekarierna 

valde att tolka sitt uppdrag och vilka arbetsmetoder de använde. På en av 

skolorna ville bibliotekarien skapa en varm plats där eleverna kunde sköta sig 

själva i större utsträckning än i klassrummen. Genom att bibliotekarien på den 

här skolan kontinuerligt under terminerna undervisade eleverna i bibliotekets 

funktion, förblev biblioteket en relevant, tillåtande lärandemiljö för eleverna 

utan att de var styrda i hur de använde biblioteket, men samtidigt utan att 

skolbiblioteket för den skull var ett planlöst uppehållsrum. På en annan skola 

agerade bibliotekarien väldigt aktivt och uttalat läsambassadör och pådyvlade 

eleverna böcker, då hon upplevde att lärarna inte läste med eleverna eller 

arbetade läsfrämjande gentemot eleverna. Dressman menar att klassrum och 

skolbiblioteksrummet har olika miljöer på olika skolor, samt fungerar olika i 

olika situationer, men överlag är klassrummet mer en plats för tvingande läsning, 

medan biblioteket är en plats för lustläsning. Dressman reflekterar över om det 

ibland vore gynnsamt att bevara en tradition ”som sätter sig i väggarna” där 

ungdomar, föräldrar och lärare får en förväntan på vad biblioteket är, vilket leder 

till att det får den funktionen, snarare än att vara nytänkande hela tiden och 

därmed aldrig skapa en tradition av ett förhållningssätt till vad platsen är eller 

bör vara. 

Forskningen betonar således rummets betydelse, genom att det ofta är en 

lugn och trygg plats där eleverna kan koppla av, umgås och känna sig mer 

anonyma. Det här gjorde att även den här studien tittade på vilken betydelse 

skolbibliotekets fysiska plats har för eleverna på de här skolorna där 

skolbiblioteket alltmer får en pedagogisk funktion integrerat i undervisningen.  

3.5 Forskning om elevers syn på skolbibliotek 

Studier med elevperspektiv som frågar eleverna hur de ser på sitt skolbibliotek 

är ovanliga. De studier som finns fokuserar oftare på biblioteksrummet snarare 

än skolbiblioteket som funktion och pedagogisk resurs. Vissa studier har även 

visat att eleverna är ganska likgiltiga till bibliotek och inte har särskilt stora 

förväntningar på verksamheten. Gärdén (2017) menar att det här inte är ett 

oväntat resultat, med tanke på att majoriteten av eleverna inte har stött på 

välutvecklade skolbibliotek. Gärdéns avhandling (2010) visade att lärare och 

skolbibliotekarier tenderade att se skolan och skolbiblioteket som separata 

verksamheter, medan eleverna (gymnasienivå) tenderade att se dem som en 

enhetlig verksamhet. En mindre studie på en gymnasieskola i Sverige visade att 

eleverna var ganska nöjda med sitt skolbibliotek och framförallt såg det som en 

bra mötesplats. De önskade dock fler sittplatser, fler datorer och mer 

skönlitteratur (Gärdén, 2017). I Shentons (2014) studie på en skola i England 

syntes att eleverna (13-18 år) främst såg biblioteket som en plats för läsning, 

både studierelaterad läsning och fritidsläsning. I studien framkom dock även 

andra aktiviteter, så som en plats för återhämtning och umgänge, men även för 

att studera och införskaffa kunskap. Eleverna refererade inte till bibliotekariens 

arbete eller biblioteket som en plats för privat kunskapsinhämtning. 

Artikelförfattarna noterade en bristande förståelse bland eleverna för ett 

skolbiblioteks fulla potential. En annan brittisk studie visade att de eleverna (8-

16 år) som använde skolbiblioteket också var mer vana läsare, mer intresserade 

av läsning och ansåg att skolbiblioteket hjälpte dem i skolarbetet, till skillnad 

från dem som inte använde skolbiblioteket (Clark, 2010). Något som påtalas i 

flera studier är att skolbibliotekarien skiljer sig från läraren genom att han eller 
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hon inte bedömer eller betygsätter eleverna och därför får en annan relation till 

dem (Gärdén, 2017).  

I Todd och Kuhlthaus studie (2005) kunde de ur elevsvaren utläsa olika syn 

på hur eleverna (8-18 år) definierade att bli hjälpt av sitt skolbibliotek. Den 

vanligaste formen av upplevd hjälp från skolbiblioteket var att det sparade dem 

tid i skolarbetet, samt hjälpte dem att avsluta skolarbetet i tid. Tätt därefter kom 

även att skolbiblioteket hjälpte dem med att förse dem med en studiemiljö att 

studera i. Några kommenterade även att skolbiblioteket hjälpte till med att 

minska stressen i lärprocessen, samt att de lärde sig arbeta effektivare. Mindre 

frekventa kommentarer var att skolbiblioteket hjälpte dem förstå världen 

omkring dem, hjälpte dem att se styrkor och svagheter de själva hade i sin 

informationsanvändning. Ett fåtal elever hade även kommenterat att skol-

biblioteket möjliggjorde en trygg plats där de mer diskret kunde få utforska idéer 

och tankar som de av olika anledningar hade svårt att prata om på andra platser. 

Ett fåtal elever tyckte även att skolbiblioteket hjälpte dem med att sätta upp mål 

och planering. Det blev i studien synligt att eleverna inte enbart såg skol-

biblioteket som en serviceinstitution, utan även såg skolbiblioteket som en plats 

för aktivt lärande som bidrog i deras lärprocess mot förståelse och kunskap. 

Således var skolbiblioteket för de här eleverna inte enbart en plats att inhämta 

information, utan även en plats där man inhämtade kunskap (Todd & Kuhlthau, 

2005). Det bör dock noteras att studien är något problematisk, då frågorna i 

enkäten kan upplevas ledande och svarsalternativen i enkäten bereder väg för 

positiva resultat. Det här tas upp mer ingående i såväl metodavsnittet som i den 

avslutande diskussionen.  

3.6 Sammanfattande reflektioner 

Skolbibliotekens roll i Sverige genomgår således en förändring, men 

utvecklingen är ojämn. Vissa skolor har fortfarande bokförråd och möjligen en 

mötesplats för eleverna, och vissa skolor har välutvecklade skolbiblioteks-

verksamheter med en pedagogisk funktion. Även om elever i tidigare studier inte 

har haft särskilt höga förväntningar på sina skolbibliotek, så finns det andra 

studier som visar att skolbiblioteket har både direkt och indirekt betydelse för 

lärandet, både när det kommer till undervisning och handledning av elever och 

lärare, och samarbete med lärarna, men även genom att möjliggöra en fysisk 

plats för läsning och studier (Gärdén, 2017). Tidigare forskning har även visat 

att eleverna särskilt uppskattar biblioteket som en plats för sociala möten 

och/eller en lugn oas, samt att skolbiblioteket är starkt förknippat med läsning. 

Studier har även visat att skolbibliotekariens kompetens och kunskap är viktig, 

likaså tryggheten att vända sig till skolbibliotekarien som inte betygsätter dem. 

Det saknas forskning på hur elever ser på de skolbibliotek som anses 

välfungerande, och den hjälp de får där. Todd och Kuhlthaus studie (2005) vände 

sig till yngre barn i en amerikansk kontext. Deras studie visade att elever kände 

sig hjälpta av skolbiblioteket, men deras studie är unik i sitt slag och annan 

forskning har inte lika tydligt kunnat påvisa elevernas positiva bild av 

skolbibliotek i en sådan vid bemärkelse.  

Trots detta har den här studien hypotesen att eleverna även på de här 

skolorna upplever att de får hjälp av sina skolbibliotek. Det finns dock flera saker 

att ta i beaktning när en sådan hypotes formas. Från att ha haft en roll där 

skolbibliotekarien befinner sig i biblioteket och hjälper eleverna med de frågor 

de själva kommer med, och möjligen handleder dem, har skolbibliotekariens roll 

förflyttats in i klassrummet och antagit en roll mer liknande lärarens där de 
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undervisar i klassrumsmiljö. Möjligen har den här förändrade rollen även 

förändrat elevernas syn på den hjälp och handledning de får av skol-

bibliotekarien. Elevernas möjliga förförståelse av en skolbibliotekarie som 

tjänstgör i skolbiblioteket och ger service och hjälp på begäran, kan påverka 

deras syn på hur skolbiblioteket ser ut idag istället. Det är inte längre säkert att 

skolbibliotekarien finns i skolbiblioteket när de behöver dennes hjälp.  

Utifrån den här forskningsöversikten har aspekter relaterade till 

sociokulturell teori, informationskompetens, läsning och även rummets 

betydelse identifierats som centrala för studien och ett teoretiskt ramverk med 

centrala begrepp kommer definieras och förklaras vidare i teoriavsnittet. 
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4 Teoretiskt ramverk 

Studien antog ett sociokulturellt perspektiv, då skolbibliotek och elever både 

präglas av den lärandemiljö de befinner sig och samtidigt präglas av ett socialt 

sammanhang med sociala möten. Därför utgick studien från de sociokulturella 

teorierna om samspel i utbildningssammanhang. Därtill definierades för studien 

centrala teoretiska begrepp kopplade till informationskompetens som blev 

relevanta för den första forskningsfrågan, begrepp kopplade till läsning och 

läsfrämjande som blev relevanta för den andra forskningsfrågan, samt till sist 

även begrepp kopplade till skolbibliotekets rumsliga betydelse som blev 

relevanta för den sista forskningsfrågan. Det här teoretiska ramverket låg dels 

till grund för enkätutformningen och har dels använts som verktyg vid 

resultatanalysen.  

4.1 Det sociokulturella sammanhanget 

Då studien skickade ut enkäter till både elever och skolans bibliotekarier, blev 

det relevant att använda ett sociokulturellt perspektiv som verktyg när 

enkätsvaren sattes i relation till varandra. De begrepp som presenteras i det här 

avsnittet användes för att analysera olika elevgruppers svar, samt mer specifikt 

när det sattes i en skolbibliotekskontext med hjälp av skolbibliotekariernas 

beskrivningar av verksamheten. 

Bildningsperspektivet på skolan och hur vi lär oss av varandra påverkar även 

skolbiblioteket. Även om eleverna själva sällan tänker i termer av sitt eget 

lärande, är det viktigt för skolbibliotekskontexten att föra in det pedagogiska 

synsätt som är framträdande i skolan för att bättre kunna förstå elevernas syn på 

skolbiblioteket. Särskilt i den svenska skolkontexten har skolbiblioteken präglats 

av konstruktivistiska teorier där pedagogiska idéer så som undersökande 

arbetssätt, elevaktiva arbetssätt och problembaserat lärande dominerar. De här 

teorierna ”ser lärande som aktivt handlande och som meningsskapande aktivitet, 

inte som passivt mottagande av information eller kunskap” (Limberg, 2003, s. 

33). Limberg (2003) menar att den här typen av pedagogik har hjälpt till att 

förbättra förutsättningarna för skolbiblioteken som en pedagogisk funktion.  

Det sociokulturella perspektivet på lärande, där Säljö har varit framträdande 

i den svenska kontexten, utvecklar de konstruktivistiska teorierna genom att 

betona den samhälleliga kontexten där lärandet äger rum. Han menar att lärandet 

är situerat, dvs. att lärandet sker i ett specifikt socialt sammanhang och därför 

aldrig kan sägas vara neutralt (Säljö, 2014). För en bibliotekarie betyder det här 

till exempel att hen måste ta i beaktande att ”undervisning om hur 

informationssökning, relevansbedömning och källkritik bör förstås inom ramen 

för den gemenskap eller praktik människor verkar i” (Sundin, 2018, s. 108).  

En individ tillhör många olika grupper och sociala sammanhang och de 

präglar vårt sätt att lära, vårt sätt att kommunicera och vårt sätt att förstå 

omvärlden. Säljö (2010) menar att individens egen kulturella institution 

utvecklas genom de samhälleliga institutioner vi hamnar i, så som till exempel 

skolan. Även den typen av institution är dynamisk då den påverkas av den klass 

du går i och de lärare du möter. I sociala sammanhang är ömsesidigheten central 

och påverkan sker åt olika håll. Med hjälp av skolan som en social plats finns 

möjligheten att både utvecklas som individ med egna intressen och värderingar, 

och samhällsmedborgare med särskilda kollektiva kunskaper och förståelser för 

att fungera i en samhällsgemenskap. Den här institutionaliseringen gör att 
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individer måste lära sig att agera olika i olika sammanhang och situationer, vilket 

även kan leda till delvis olika identiteter i olika sammanhang. Det finns i olika 

sammanhang olika förväntningar på hur en individ ska bete sig. Det här är en 

komplicerad process som även är knuten till en individs personliga 

sociokulturella bakgrund. Särskilt i skolsammanhang blir situerade identiteter 

ett centralt fenomen, då vissa individer aldrig kommer att utveckla till exempel 

identiteten ”en som är bra på att läsa”. Upprepade negativa erfarenheter 

förstärker individens syn på sig själv (Säljö, 2014).  

Sociokulturella skillnader mellan olika studieprogram noterades i en något 

äldre avhandling (Malmgren, 1992), som även Asplund (2010) och 

Wennerström Wohrne (2015) refererar till. Vid en fallstudie av fyra 

gymnasieklasser såg Malmgren att de båda studieförberedande klasserna i högre 

utsträckningen socialiserades in i skolans bildningskultur, samtidigt som det 

fanns en tydlig motsättning mellan arbete och fritid för yrkeseleverna. De 

studieförberedande elevernas litterära och kulturella identitet framstod som 

”analog med skolans bildningskrav”, medan yrkeseleverna är ”vända från skolan 

mot fritiden” (s. 297). Malmgren menar att de studieförberedande klasserna ser 

mer på skolkulturen som en socialisationsagent, och utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv tolkas det som ”ett utslag av en pågående social och kulturell 

reproduktion” (s. 298). Asplund (2010) studerade yrkesförberedande pojkars 

läsning och där noterades ett gruppbeteende och en social konstruktion som 

etablerade sig i klassrummet. Asplund refererar även till Hill (1998) som genom 

sin studie av tre yrkesförberedande klasser på gymnasiet synliggjorde en 

motkultur gentemot skolan och studier. Hill fann tydliga gruppkonstellationer 

inom yrkesprogrammen, där grupperna bestod av individer som liknade varandra 

gällande såväl social bakgrund som attityd till teoretiska studier. Hon såg att 

endast ett fåtal av eleverna uppskattade de teoretiska kärnämnena, samtidigt som 

de värderade sina karaktärsämnen högt.  

I en social miljö sker olika former av möten och samtal i olika sammanhang, 

vilket påverkar inte bara elever utan även hur lärare och skolbibliotekarier och 

deras samarbete eller samverkan kan existera på olika nivåer. Hultgren och 

Johansson (2017) refererar till Solsmo m.fl. (2013) som har tagit fram en 

samverkansmodell med fyra nivåer. Modellen är utformad för omsorg och 

bibliotek, men är överförbar till även andra former av sociala möten. Den första 

nivån är kortare samtal där en kontakt etableras, till exempel ett kort möte i 

korridoren, där skolbibliotekarien får kunskap om vilka ämnesområden en klass 

eller arbetar med just nu. På den andra nivån finns ett gemensamt syfte men de 

arbetar och planerar ändå på var sitt håll (samsyn och samförstånd). På tredje 

nivån samarbetar parterna kring formen och innehållet och bidrar från var sitt 

håll. På den fjärde nivån samverkar parterna genom en strategisk plan där man 

har tydliga mål, tydlig metod, samt tydlig rollfördelning. Ett exempel på detta 

kan vara när lärare och skolbibliotekarien tillsammans planerar, genomför och 

utvärderar en lektion. Enligt DIK:s kriterier förväntas ”Skolbibliotek i 

världsklass” arbeta enligt den fjärde nivån (DIK, u.å.). 

4.1.1 Informationskompetenser 

Elevenkäten (se bilaga 1) innehåller fyra frågor (frågor 17-20) samt två 

självskattningsfrågor (frågor 6-7) relaterade till informationskompetens, vilka 

samtliga formulerades utifrån nedanstående teoretiska begrepp. Svaren, och 

även svaren på de öppna frågorna (frågor 21-22), analyserades med hjälp av de 

här begreppen, samt skolbibliotekariernas enkätsvar (se bilaga 2). 
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Det är många som har definierat vad informationskompetens är. Gärdén och 

Utter (2016) beskriver begreppet enkelt uttryckt i nedanstående citat. 
 

En enkel beskrivning av informationskompetens brukar vara att det handlar 

om hur vi söker och använder information, såsom att kunna identifiera 

informationsbehov, att formulera olika sök-strategier, att känna till möjliga 

informationskällor, att söka information effektivt, att kritiskt granska 

information, att välja relevant information samt att kunna använda 

information genom att sortera, analysera, tolka, organisera, presentera och 

dela med sig. (s. 2) 
 

Gärdén och Utter (2016) menar att begrepp så som digital kompetens, 

mediekompetens och medie- och informationskunnighet (MIK) definieras på 

olika vis, och ibland betyder olika saker och ibland används överlappande. 

Begreppen ligger nära varandra, och den här studien använder företrädesvis 

begreppet informationskompetens och utgår då från definitionen ovan. Lloyd 

(2006) är med sin beskrivning av vad hon kallar informationslandskap 

(information landscape) ett återkommande namn inom forskningen, och hon 

belyser att informationskompetens kan se olika ut i olika sammanhang, vilket i 

sin tur betyder att en individ kan vara informationskompetent i ett sammanhang, 

men inte i ett annat. Hon menar att det inte handlar så mycket om att bemästra 

färdigheten informationskompetens, som att kunna navigera olika sammanhang 

i samspel med andra på alltmer komplexa vis ju längre du kommit i din 

lärprocess.  

I en skolkontext är informationskompetens nära sammankopplat med 

lärande, då det dels lärs ut som ett redskap men dels också används för att lära 

sig om ett annat ämne. Informationssökning och informationsanvändning kan 

läras ut både i informella och formella sammanhang, men i skolan sker oftast det 

formella lärandet (Francke & Gärdén, 2013). Informationssökning kan dessutom 

se olika ut, vilket även gör att undervisningen kan se olika ut beroende på hur 

läraren eller skolbibliotekarien ser på lärande och informationssökning. 

Forskningen (Kuhlthau, 1993) definierar dels den källorienterade informations-

sökningen där fokus ligger på databaser, sökstrategier och sökmotorer, vilken 

särskiljs något från den processorienterade undervisningen där fokus snarare 

ligger på ”lärande, problemlösning och meningsskapande” (Gärdén & Utter, 

2016, s. 9). Kuhlthaus (1993) modell över informationssökningsprocessen 

beskriver processen i sju steg och belyser dels komplexiteten i en sökprocess, 

men även vikten av stöd och handledning för att minimera frustration och känsla 

av hopplöshet för eleven. Francke och Gärdén (2013) betonar att 

informationssökning och informationsanvändning inte nödvändigtvis följer en 

rak linje, utan att söka, hitta, värdera och använda informationen sker i en 

upprepande process innan arbetet är fullbordat.  

Utöver färdigheter i informationssökning och -användning förväntas 

eleverna även utveckla kompetens i att kritiskt granska den information som de 

möter. Att vara källkritisk innebär att kunna avgöra om en kan lita på att 

informationen som framställs i en källa speglar hur verkligheten faktiskt ser ut 

(Francke & Johansson, 2018). Därtill är det även viktigt att anamma ett kritiskt 

förhållningssätt även innan källan är påträffad, vilket innefattas i begreppet 

sökkritik (Sundin & Haider, 2018). Sundin och Haider definierar sökkritik med 

hjälp av flera exempel på hur eleven aktivt måste fundera kritiskt över de val 

som görs under informationssökningsprocessen: 
  

Sökkritik kan exempelvis handla om hur ett problem formuleras som 

sökbart, vilken sökmotor som väljs, val av sökord, hur man förhåller sig 

till träfflistan, risker med Googles i det närmaste monopolställning, hur 
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sökmotorer finansieras, hur människors användning genererar data åt 

sökmotorer och hur den används samt en kritisk förståelse av sökmotorers 

roll i vår kultur. (s. 3) 
 

Utöver källkritiken och sökkritiken, beskriver Sundin (2018) även behovet av 

flödeskritik, men kanske framför allt källtillit som innefattar att ha förtroende för 

”de etablerade metoder vi har för kunskapsproduktion i samhället” (s. 119), 

vilket han beskriver som en viktig uppgift för bibliotekarier i sitt pedagogiska 

arbete. Två olika skolors bibliotekarier förklarar att de hellre använder begreppet 

källutvärdering tillsammans med eleverna för att nyansera begreppen kritik och 

tillit. Eftersom forskningen använder de andra begreppen, vidhåller den här 

studien forskningens begrepp.  

4.1.2 Läsning och läsfrämjande 

Elevenkäten (se bilaga 1) innehåller fyra frågor (frågor 13-16) om läsning utifrån 

olika aspekter, där både det läsfrämjande arbetet men även mer specifikt 

strategier för läsning tas upp. Enkäten innehåller även en självskattningsfråga 

(fråga 5) som efterfrågar upplevd läsvana. Nedanstående begrepp kommer att 

användas för att analysera de svar som framkommer i framförallt ovan nämnda 

enkätfrågor, men även avsaknaden av elevkommentarer kring hjälp med läsning 

i de öppna frågorna (frågor 21-22), samt även i skolbibliotekariernas egna 

kommentarer om verksamheten. 

Elevers skolläsning ser något annorlunda ut idag än vad den gjorde förr, 

vilket även betyder att definitionerna av läsning och läsfrämjande vidgas. 

Dolatkhah (2013) menar att den digitaliserade världen skapar en annan form av 

läsning och att forskning nu mer kretsar kring ”information literacy” 

(informationskompetens) som kan innefatta andra värden än vad traditionell 

läsning har gjort, samtidigt som han vill betona att drag av den traditionella 

läsningen fortfarande återfinns i andra medier än enbart den tryckta texten.  

I skolan förväntas eleven lära sig behärska litteracitet i många olika 

ämneskontexter, varav informationskompetens även räknas som en litteracitet. 

Det här är varför skolbibliotekarier gärna beskriver hur informationskompetens 

och läsning går in i vartannat. Hedemark (2018) ger en något förenklad 

definitionen av begreppet litteracitet genom att säga att det är det som ”en individ 

gör med en text eller flera texter i ett visst sammanhang. Begreppet text innefattar 

inte längre enbart de tryckta texterna, utan innefattar även ”rörliga bilder, ljud, 

digitalt material – ja, i princip alla kommunikationsformer inkluderas” 

(Hedemark, 2018, s. 9). Eleven ska träna sin läsning inom flera olika skolämnen, 

som alla förhåller sig till olika ”begrepp, konventioner, tankemönster, genrer, 

textstrukturer och sätt att organisera språket”. Därför tränas eleverna i att 

utveckla många olika litteraciteter under sin skoltid, vilka sedan ska förhålla sig 

till föränderliga läspraktiker där såväl analog som digital läsning behöver tränas 

(Hultgren & Johansson, 2017, s. 13).  

Begreppet läsfrämjande definieras av Andersson (2015) som något som gör 

läskunniga till läsare, erbjuder vägar in i läsning för den som inte är en aktiv 

läsare, skapar bred tillgång till litteratur på olika språk och i olika former och tar 

bort eventuella hinder för läsning för att stärka läsarens självförtroende i sin 

läsning. Därför, menar Hultgren och Johansson (2017), handlar ett utvecklat 

läsengagemang inte enbart om att skolan uppmuntrar till läsning av 

skönlitteratur, utan alla skolämnen bör inkluderas i arbetet mot läsintresserade 

elever med hjälp av olika typer av texter.  

Till skillnad från skolläsning som är påtvingad, talar forskningen gärna om 

fördelarna med den fria läsningen. Flertalet studier har visat att det framförallt 
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är den fria läsningen som har en gynnsam effekt på språkutvecklingen 

(Andersson, 2015). För att skapa läsengagemang behövs motivation, och 

motivation kan skapas genom inre motivation (eget intresse), yttre motivation 

(belöning), eller social motivation (gemenskap). I skolsammanhang tenderar de 

här olika formerna av motivation att växla mellan varandra, vilket betyder att 

skolan kan arbeta med den yttre motivationen för att skapa förutsättningar för att 

väcka den inre motivationen (Clark & Rumbold, 2006). Hultgren och Johansson 

(2017) refererar till flertalet studier som har visat att ”belöningar” kan motverka 

den inre motivationen, men menar å andra sidan att Clark och Rumbold (2006) 

i sin forskningsöversikt drog slutsatser att den yttre motivationen ändå kan ha 

positiva effekter genom att signalera läsningens betydelse. Därtill kan det sociala 

sammanhanget som läsningen bedrivs i ha en påverkan på den inre motivationen, 

vilket betyder att den läsmiljö som skapas i skolan är viktig för motivationen 

(Hultgren & Johansson, 2017). Man kan därför tala om social motivation då 

motivationen uppstår i ett sammanhang (Widhe, 2017).  

En större klyfta mellan skolläsning och lustläsning bland yrkesförberedande 

elever noterades i Malmgrens studie (1992) än vad det var hos de 

studieförberedande eleverna. De studieförberedande eleverna var generellt mer 

benägna att genomgå en aktiv litterär socialisation där de anammade en litterär 

identitetsbildning. Malmgren refererar till Fry (1985) som menar att självbilden 

är avgörande i läsutvecklingen. Den som ser sig själv som läsare och blir delaktig 

i en litterär kultur har sedan lättare för att ta till sig av olika genrer av 

skönlitteratur. 

4.1.3 Den porösa platsen 

Dessutom innehåller elevenkäten några frågor om skolbiblioteket som fysisk 

plats (fråga 8, 11, se bilaga 1). Därtill tillkommer de öppna svar eleverna gav 

som kommentar på fråga 8, samt även den öppna frågan om vad de skulle sakna 

om biblioteksverksamheten försvann (fråga 22). Skolbibliotekariernas enkät 

användes för att ge en bild av hur skolbiblioteket på respektive skola ser ut, med 

dels bemanning och dels bestånd och studieplatser. Nedanstående begrepp 

användes som analysverktyg för att förstå det resultat som framkom.  

Tidigare studier har alltså visat att skolbibliotekets rum har betydelse för 

eleverna på olika sätt, inklusive deras studier. Det är därför relevant för den här 

studiens tredje forskningsfråga (På vilka andra sätt upplever eleverna att de får 

hjälp av skolbiblioteket?) att ta reda på i vilken utsträckning rummet har 

betydelse för elevernas studierelaterade lärande och att det sätts i relation till 

tidigare teoretiska iakttagelser. Rafstes (2001) studie har en teoriram som 

Limberg (2003) menar är mycket relevant, där hon inte bara belyser hur eleverna 

använder skolbiblioteket utan också varför. Utöver Rafste använder Limberg 

(2003) sig av Dressman (1997) och Markless och Streatfield (1994) för att 

beskriva skolbiblioteket som plats och dess betydelse för eleverna. 

Skolbiblioteksrummet kan ha flera funktioner. Markless och Streatfield 

(1994) (i Limberg, 2003) beskriver skolbibliotekets fysiska rum med fyra olika 

dimensioner. Biblioteksrummet ska vara anpassat till att stödja eleverna i deras 

självstudier, deras fria läsning, samt stödja dem i att bli mer självständiga i sitt 

lärande. Dessutom ska biblioteksrummet vara anpassat för lärarnas och 

undervisningens användningsbehov. Alexandersson et al. (2007) såg i sin studie 

hur läsplatserna försvann från biblioteken till förmån för grupplatser, för att 

uppmuntra till gruppbaserat lärande. Rafste tar hjälp av Bernsteins (1975) 

kodteori för att visa på stark klassifikation i klassrummet där lärare och 

lärmaterial styr, i jämförelse med svag klassifikation och styrning när lärandet 
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äger rum utanför klassrummet, vid exempel grupparbete eller i ett skolbibliotek. 

Både Dressman (1997) och Rafste (2001) framhäver skolbiblioteket som en plats 

som har en mer offentlig prägel än ett klassrum. Rummet är öppet för alla och 

här träffar eleverna andra elever från andra klasser och årskurser, vilket samtidigt 

inbegriper ett större mått av anonymitet än vad en klassrumssituation kan 

erbjuda. Det här medför en något svagare struktur i skolbiblioteket än den starka 

struktur som skapas i ett klassrum. 

För att beskriva socialiseringens relevans för skolbiblioteket tar Rafste 

(2001) hjälp av Frønes (1995) som menar att ”the significant other” (den 

betydande andra) för många ungdomar är en annan ungdom, och att 

socialiseringen mellan ungdomar främst sker utanför klassrummet. Rafste 

(2001) menar att i sociala system signalerar platsen vad som värderas inom 

gruppen, vilket i sin tur formar individen till att bete sig på ett särskilt vis. Med 

de starka strukturer som råder i klassrummet, blir skolbiblioteket en arena för de 

svagare strukturerna och är även mer påverkbart för gruppen. Rafste (2001) 

beskriver det som en gråzon mellan klassrum och skolgård, ett poröst socialt 

system, där det finns färre regler och lägre grad av bestraffning. Hon menar att 

det dels erbjuds en trygg plats där individer kan utforska ämnen som inte ges 

möjlighet till i klassrummet och inom studierna och dels en möjlighet för 

enskilda grupper att ”ta över” ytan just eftersom friheten och anonymiteten 

skapar den möjligheten. Rafste (2001) fann i sin studie av två gymnasieskolor 

att några grupper tenderade att ockupera biblioteksrummet och präglade hur 

biblioteket användes. I ett klassrum är det i regel lärarens som sätter sin prägel, 

vilket gör biblioteksrummet friare. Samtidigt är det bibliotekariens uppgift att 

skapa en trygg miljö för alla eleverna och Limberg (2003) menar att elevernas 

normsättning påverkas av i vilken mån bibliotekarien påverkar användningen av 

och kommunikationen i rummet. Även Dressman (1997) betonar i sin forskning 

hur skolbibliotekariens grad av styrning påverkade rummet. 

För att introducera fler relevanta begrepp i sin teoriram, använder sig Rafste 

(2001) även av Giddens (1984) strukturteori. För den här studien framstår 

begreppen center och periferi som särskilt användbara, som belyser hur 

skolbiblioteket värderas olika av elever. För de flesta elever i skolan har 

klassrummet en central position, vare sig de trivs där eller inte. Rafste (2001) 

menar att för de elever som ofta besöker skolbiblioteket får även det en central 

position och de eleverna hjälper till att befästa strukturerna i biblioteket och tar 

över rummet. De elever som sällan besöker skolbiblioteket ser biblioteket som 

en perifer plats och deltar inte i skapandet av strukturerna i skolbiblioteket. 

4.2 Sammanfattning  

Ovan nämnda begrepp bildar ett teoretiskt ramverk som hade betydelse för olika 

delar av studiens fokusområden. Sammanfattningsvis var alltså nedanstående 

begrepp centrala för studien och i analysarbetet. För det första var det 

sociokulturella perspektivet centralt för hela studien, där även begreppen situerat 

lärande och situerad identitet blev relevanta, samt även begrepp relaterade till 

samarbete och samverkan. Därtill är informationskompetens ett centralt 

paraplybegrepp, med medföljande begrepp så som informationssökning, 

källkritik, sökkritik, flödeskritik och källtillit. Dessutom användes begrepp 

relaterade till läsning där läsfrämjande, litteracitet, motivation och litterär 

identitetsbildning blev relevanta. Till sist användes även begrepp relaterade till 

biblioteksrummet och då blev begrepp så som det porösa rummet med starka 

och svaga strukturer, samt central eller perifer position relevanta. Begreppen 
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användes dels för att utforma enkäterna och dels för att förstå de svar som 

framkom. 

I metodavsnittet härnäst presenteras och diskuteras de metoder som 

användes i studien.  
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5 Metod 

Studien utgick från hypotesen att eleverna upplever att deras skolbibliotek är bra 

och att de får god hjälp av biblioteket och bibliotekarien. Eftersom studien ville 

nå ut till en bredare population och försöka få svar från även de respondenter 

som kanske inte använder biblioteket särskilt ofta, valdes enkät som metod 

framför intervju. Studien gör inte anspråk på att kunna generalisera elevsvaren, 

utan det huvudsakliga målet var att nå ut till en bredare elevgrupp. Därtill 

besvarade skolbibliotekarierna på respektive deltagande skola en enkät som 

fokuserade på att ge studien en förförståelse av den skolbibliotekskontext som 

eleverna befinner sig i. Fördelar och nackdelar med enkäter diskuteras i avsnittet 

Metoddiskussion 5.6 i slutet av det här kapitlet.  

Flera forskare, vars studier presenterades i forskningsöversikten, 

genomförde enkätstudier bland eleverna även i sin forskning, och då ofta genom 

att använda andra metoder i kombination. Rafste (2001) använde sig av 

fallstudier med observationer i skolbibliotek och klassrum, intervjuer med elever 

och lärare och enkäter under en period av några månader. Enkäten gick ut till 

enstaka klasser i olika årskurser. Gildersleeves (2012) använde sig av flertalet 

metoder i sin studie, där hon bland annat delade ut enkäter till elever, lärare och 

föräldrar, men även genomförde intervjuer med personal och elever. Huysmans 

et al. (2013) studie genomförde en enkät med femton frågor rörande elevers 

läsintresse och läsvanor som besvarades av elever från olika årskurser. Även 

enkäter till lärare och bibliotekarier delades ut. Med hjälp av ovanstående 

forskning, beslutades att utveckla den här studiens metod och inkludera en enkät 

för skolbibliotekarierna, för att kunna applicera nyanser och ett sociokulturellt 

perspektiv på elevsvaren. Av flera skäl, som det här kapitlet återkommer till, 

blev det inte aktuellt att komplettera med observationer och intervjuer i den här 

studien.  

Todd och Kuhlthaus (2005) enkätstudie genomfördes då de menade att 

skolbiblioteken allt mer hamnade i marginalen av skolverksamheten snarare än 

att vara integrerad, och de ville undersöka i vilken utsträckning eleverna 

upplever att skolbiblioteket är till hjälp för deras studier. Studien visade att 

eleverna upplevde sig hjälpta i hög utsträckning inom flera olika ämnesområden. 

I Sverige idag förväntas skolbiblioteken alltmer arbeta integrerat i 

undervisningen, vilket möjligen gör att den upplevda servicen har reducerats till 

förmån för undervisning. Todd och Kuhlthaus enkät innehöll sex block som 

fokuserade på hur eleverna upplevde att de fick hjälp att hitta den information 

de behövde, att använda informationen för att genomföra sina studier, blev 

hjälpta i sitt skolarbete i allmänhet, hur de blev hjälpta med att använda 

datorerna, hur de blev hjälpta med sitt allmänna läsintresse, hur hjälpsamt 

biblioteket är för eleven när hen inte är i skolan och även allmänna skolaspekter 

(academic achievements). Deras studie kom att ligga till grund för den här 

studien, genom att forskningsfrågorna inspirerades av deras och även en snarlik 

metod applicerades. Därtill har tidigare studier från andra forskare 

(Gildersleeves, 2012; Huysmans et al., 2013; Rafste, 2001) konsulterats och 

delvis applicerats för att revidera forskningsfråga och metod till att passa dagens 

kontext, samtidigt som svenska forskare (främst Gärdén, 2017; Limberg, 2003; 

Schultz, 2019) har påverkat metodvalen till att passa in i den svenska kontexten. 
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5.1 Enkätutformning 

För att få en något tydligare bild av hur det ser ut på skolor med välfungerande 

skolbibliotek genomfördes inledningsvis besök i två skolbibliotek där möjlighet 

gavs till längre samtal med verksamma skolbibliotekarier. De här samtalen 

bistod elevenkätens utformning och relevans i den svenska skolkontexten. Två 

yrkesutbildade skolbibliotekarier gav därtill utförlig respons på enkätens 

utformning vid två olika skeden under konstruktionen. Skolbibliotekariernas 

enkät utformades baserat på den beskrivning av verksamheterna på skolorna som 

besöktes, men även utifrån samtal med andra skolbibliotekarier som har 

involverats i processen.  

I utformningen av enkäten utgick studien först från Todd och Kuhlthaus 

enkät från 2005. Några frågor användes från deras enkät, men flera frågor 

behövde även bytas ut eller omformuleras. Dels eftersom frågorna behövde 

passa bibliotekens arbete idag, och dels för att passa den svenska kontexten. För 

att utforma en fungerande enkät som passade den nutida svenska kontexten, låg 

kriterierna för ”Skolbibliotek i världsklass”, samt KB:s kartläggning från 2012 

av skolbiblioteks pedagogiska funktion till grund. De nämner där bland annat 

undervisning i informationssökning, undervisning i källkritik, läsfrämjande 

aktiviteter, hjälp för elever att välja material och hjälp för elever att hitta 

läsmaterial utanför skolarbetet (i Limberg & Hampson Lundh, 2013). Utöver 

detta låg den tidigare forskningen och kontinuerliga samtal med yrkes-

verksamma till grund för utformningen av båda enkäterna.  

Det var ett nogsamt arbete att undvika de teoretiska begreppen i framförallt 

elevenkäten, men delvis även i skolbibliotekariernas enkät och företrädesvis 

använda det språk som används ute i skolverksamheten. Detta för att undvika 

missförstånd och begränsat antal elevsvar på grund av, för dem, otydligt ställda 

frågor. Det upplevdes viktigt att göra enkäten så enkel som möjligt att besvara 

för eleverna för att öka chanserna att de valde att genomföra hela enkäten, detta 

genom snarlikt formulerade frågor med snarlika svarsalternativ (se bilaga 1). 

Dessutom beslutades att samtliga frågor skulle innehålla en graderad skala i 

svarsalternativen, för att dels kunna mäta elevernas upplevelser och dels 

genomföra sambandsanalyser. Därtill applicerades två öppna frågor för att få en 

vidare förståelse för respondenternas attityder. I en nordirländsk studie (Fodale 

& Bates, 2011) användes en graderad skala för att mäta föräldrarnas attityd till 

skolbiblioteket, för att få fram nyanser i positiv och negativ attityd. Enkäten 

avslutades med två öppna frågor kring läsning för nöjes skull. Forskarna menade 

att eftersom biblioteken är en plats för möten och har en social funktion var det 

viktigt att applicera kvalitativa metoder för att komma åt deras forskningsfråga 

kring personlig utveckling. Den här studien inspirerades av det förhållningssättet 

och applicerade två öppna frågor i slutet av enkäten, samt infogade i enkäten 

möjlighet för eleverna att även kommentera några av de frågor av mer kvantitativ 

utformning.  

Todd och Kuhlthaus enkät använde genomgående formuleringen 

”Skolbiblioteket har hjälpt mig […]”, vilket i den här studien har omformulerats 

till att göra eleven aktiv i sitt eget lärande: ”Jag har med hjälp av skol-

bibliotekarien blivit bättre på […]”. Det var även viktigt att betona ”skol-

bibliotekarien” i enkätutformningen, för att undvika att enbart få in svar som 

fokuserade på skolbiblioteket som en plats med studiematerial (se bilaga 1). 

Formuleringarna om hur eleverna upplever sin egen förmåga i informations-

sökning och källkritik är lånade från Carlsson och Sundin (2018) och sedan till 

viss del reviderade för att passa den här studien (se frågor 6-7, bilaga 1). I 
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läsrapporten PIRLS från 2006 (Twist, Schagen, & Hodgson, 2007) användes 

fyra olika påståenden där eleverna skattade sin egen läsförmåga, varav ”Läsning 

är väldigt lätt för mig” var mest närliggande den här studiens behov. Utifrån det 

valdes formuleringen ”van läsare” eftersom studien efterfrågade i vilken 

utsträckning de här gymnasieeleverna identifierar sig själva som läsare (se fråga 

5, bilaga 1). Eftersom eleverna befinner sig i en skolkontext, har detta sannolikt 

påverkat deras syn på vad en van läsare är och möjligen kopplats samman med 

skolrelaterad läsning.  

Även svarsalternativen i enkäten skiljer sig från Todd och Kuhlthaus studie. 

De använde sig av en fyra-gradig skala som indikerade hög grad av hjälp till liten 

grad av hjälp eller att påståendet inte passade för eleven (”does not apply”), 

vilket gör att deras studie saknade en representation på skalan för negativa 

svarsalternativ. För den här studien upplevdes det påtvinga eleverna ett positivt 

svar till enkätens påståenden, varför svarsalternativen ändrades till en skala från 

Håller helt och hållet med till Tar helt och hållet avstånd (se frågor 8-20, bilaga 

1). Ett neutralt alternativ infogades i mitten av den här skalan, till skillnad från 

Todd och Kuhlthaus studie. Deras svarsalternativ ”does not apply” byttes ut mot 

att låta frågorna vara frivilliga att besvara. Eleverna uppmuntrades i 

inledningstexten att hoppa över frågan om de inte kunde eller ville besvara 

frågan (se bilaga 1). Detta för att möjliggöra sambandsanalyser av Likert-skalan 

där ett vet inte-alternativ försvårar analysen av skalan. Mittenalternativet Varken 

eller kan ändock ha använts som både neutralt och likgiltigt svarsalternativ, 

eftersom få respondenter utnyttjade valmöjligheten att hoppa över en fråga. 

Det var ett medvetet val att inkludera webbplatsen när det kommer till 

studieresultat (se fråga 12, bilaga 1), eftersom det är möjligt att skolor även 

arbetar med inspelat material eller guider vilket då skulle kunna vara relevant för 

studier och studieresultat. Den övriga enkäten frågade främst efter 

skolbibliotekariens (och ibland även skolbibliotekets) roll. Detta då det framkom 

i samtal med skolbibliotekarier att de på gymnasieskolor allt mer tvingas lägga 

tid på informationskompetens eftersom det är där efterfrågan är störst. Därför 

intresserade sig den här studien för att se i vilken utsträckning eleverna nu 

förknippar skolbibliotekarierna med läsning respektive informationskompetens.  

Skolbibliotekariernas svarsformulär innehöll främst öppna svar för att 

möjliggöra för kommentarer och längre beskrivningar av verksamheten, men 

frågorna konstruerades så att det skulle vara så enkelt som möjligt att besvara 

enkäten under kort tid för dem som föredrog att svara koncentrerat. 

Skolbibliotekarierna ombads dels (se bilaga 2) beskriva sitt skolbibliotek och 

dess resurser i korthet, och dels att betygsätta och motivera samverkan med 

lärare och stöd från rektorer. De ombads därtill reflektera kring likvärdigheten 

av respondenternas möte med skolbiblioteksverksamheten, samt även uppge 

vilka klasser som tilldelats enkäten. Det sistnämnda säger dock inget om vilka 

elever som sedan valde att besvara enkäten. Enkäten utformades med hjälp av 

den information som framkommit i samtal med bibliotekarier under studiens 

tidiga stadier, som beskrivits ovan, samt med hjälp av så väl 

forskningsöversikten som studiens teoretiska ramverk. Syftet med den här 

enkäten var att få insyn i elevernas skolbibliotekskontext, så att svaren kunde 

analyseras med stöd av denna förförståelse.  

De båda enkäterna överfördes sedan till det digitala enkätsystemet Sunet 

Survey som Högskolan i Borås tillhandahåller. 
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5.2 Urval 

Studien vände sig till elever på skolor som vunnit priset ”Skolbibliotek i 

världsklass” 2018. Även om DIK är opinionsbildare, bedömdes det ändå vara ett 

relevant urval för att nå ut till skolor som omnämns som välfungerande. Schultz 

(2019) menar att hennes studie bekräftar att de kriterier som finns upprättade för 

välfungerande skolbibliotek (se t.ex. DIK:s ”Skolbibliotek i världsklass”; 

Gärdén 2017) är helt rimliga. Även Centerwall (2019) använde sig av urvalet 

”Skolbibliotek i världsklass” för att identifiera välfungerande skolbibliotek när 

hon skulle intervjua skolbibliotekarier. Samtliga av skolorna i den här studiens 

urval vann priset på nytt 2019 (DIK, u.å.), vilket gjorde att urvalet fortfarande 

kändes aktuellt. 

Inledningsvis var tanken att studien skulle ha bestått av två skolor och då 

möjligtvis kombinera enkäten med att besöka skolbiblioteken, samt genomföra 

intervjuer med skolbibliotekarier och möjligtvis även någon eller några elever. 

Då det i ett tidigt skede uppstod en oklarhet kring huruvida skolors rektorer 

skulle acceptera deltagande, efter att en skola tidigt avböjde deltagande på grund 

av enkätrestriktion, ändrades den ursprungliga idén något. När det stod klart att 

skolor kunde tänkas vara restriktiva med enkäter, uppstod även en osäkerhet 

kring hur enkelt det skulle vara att snabbt hitta två skolor som under de 

provintensiva månaderna mars/april skulle prioritera att delta. Därför gjordes 

bedömningen att samtliga sexton skolor istället skulle bjudas in för att maximera 

chanserna att nå ut till intresserade skolor utan att förlora tid. Eftersom det 

huvudsakliga målet var att nå ut till en bredd av elever, däribland även icke-

användare, syntes inga hinder med att bjuda in fler skolor än enbart två. Detta 

förutsatte att elevenkäten kompletterades med en enkät till skolbibliotekarierna 

av något mer kvalitativ karaktär, då samtliga skolbibliotek förmodligen inte 

skulle kunna besökas inom ramen för studien.  

Samtidigt gjordes då bedömningen att avgränsa respondenterna till att vara 

gymnasielever i årskurs 3 för att minska spridningen, då deltagandet och 

möjligen även svarsfrekvensen förväntades bli begränsad. Genom att fokusera 

studien till enbart elever i årskurs 3 kan det antas att respondenterna har 

någorlunda liknande förutsättningar genom att befinna sig i samma skede av sina 

studier, dvs. nära sin gymnasieexamen.  

5.3 Datainsamling 

En inbjudan skickades ut till skolbiblioteken via mailadresser till skolornas 

bibliotek och skolbibliotekarier som fanns att tillgå via skolbibliotekens 

webbsidor. Eftersom rektorerna antogs behöva godkänna distribueringen, 

övervägdes att genomföra inbjudan via dem, men dels förmodades 

skolbibliotekarier som i regel är vana vid att behöva vara verksamhetens språkrör 

finna ett större intresse för studien, och dels fanns det en farhåga att 

skolbibliotekarier skulle uppleva att studien gick över deras huvuden vilket i sin 

tur kunde leda till större utrymme för att missförstå studien syfte. Efter noga 

övervägande, och efter samtal med skolbibliotekarier, beslutades det vara 

lämpligast att bjuda in via skolbiblioteken. På det viset blev det tydligt för 

skolbibliotekarierna genom mailutskicket att syftet med studien aldrig var att 

utvärdera deras verksamhet eller arbetsinsatser, utan enbart att få en bild av hur 

eleverna upplever den dokumenterat välfungerande verksamheten. Risken för 

partiskt urval diskuteras längre fram i avsnittet.  
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I inbjudan ombads skolbibliotekarierna dela ut enkäten till minst fyra klasser 

i årskurs 3 på skolan, men gärna fler, och att försöka se till så att spridningen av 

studieförberedande program och yrkesförberedande program, samt spridningen 

mellan tjejer och killar blev så jämn som möjligt. Eftersom målet var att nå ut 

till så många elever som möjligt, uttrycktes ingen begräsning på antalet klasser 

att delge enkäten utan enbart ett minimikrav, samt att ett eventuellt urval då 

skulle vara förhållandevis jämnt fördelat (eller i annat fall uppges). Utöver detta 

bifogades enkäten till skolbibliotekarierna, där syftet beskrevs vara att få en bild 

av hur deras verksamhet såg ut. För varje deltagande skola krävdes en ifylld 

enkät från respektive skolbibliotek.  

Därefter ansvarade skolbibliotekarierna för distribueringen av enkäten, 

vilket därför inte kunde påverkas. De flesta av skolorna valde att dela ut enkäten 

till alla sina elever i årskurs 3, medan några skolor föredrog att distribuera den i 

ett fåtal klasser. Skolbibliotekarierna uppgav i det senare fallet hur de hade tänkt 

när de valde ut några klasser. Några av skolorna valde att vända sig till lärare 

och mentorer för att ge eleverna lektionstid för enkäten, medan några av 

bibliotekarierna valde att skicka ut länken direkt till eleverna via digitala 

plattformar. De skolorna som valde att låta eleverna fylla i enkäterna på 

lektionstid fick bäst svarsfrekvens, vilket visar på att svarsfrekvensen gynnades 

av att respondenter får tid till sitt förfogande att prioritera enkäten. Den här 

situationen kan dock ha känts tvingande för eleverna, trots att enkäten tydligt 

uppger att deltagandet är frivilligt.  

Enkäten hölls öppen under tre veckor (från slutet av mars till mitten av 

april), eftersom det ofta är en intensiv provperiod ute på skolorna under slutet av 

vårterminen. Förhoppningen var att fler skolor och klasser skulle kunna välja att 

delta. Påminnelse om enkäten skickades ut en gång till samtliga inbjudna skolor, 

exklusive dem som redan hade avböjt deltagande, och ytterligare en påminnelse 

till enbart deltagande skolor en vecka före enkätens slut. Sammanlagt blev 32 

klasser på sex olika skolor tilldelade enkäten (varav elva av dessa var 

yrkesförberedande klasser). 222 elever valde att besvara enkäten, varav 26 

respondenter var yrkesförberedande elever. Tabell 1 nedan visar antalet elever 

på respektive skola och inriktning. 

 
 Tabell 1. Antalet respondenter på respektive skola och inriktning 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna kommer från sex gymnasieskolor som har en någorlunda god 

nationell spridning. Norra delarna av Sverige finns inte representerade i 

”Skolbibliotek i världsklass 2018”, vilket begränsar spridningen (DIK, u.å.). Vid 

två av skolorna finns enbart studieförberedande program, vilket är en förklaring 

till varför fördelningen blev obalanserad i deltagandet. Därtill delade två skolor 

ut enkäten till flera yrkesförberedande program, men fick endast representation 

från studieförberedande klasser. Enkäten har enligt skolbibliotekarierna gått ut 

till studieförberedande program så som Natur, Teknik, Samhäll, Språk, 

 Antal respondenter 

 Studieförberedande Yrkesförberedande 

Skola 1  50 0 

Skola 2  9 0 

Skola 3  17 0 

Skola 4  35 15 

Skola 5  61 11 

Skola 6  24 0 

Totalt 196 26 
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Humaniora och Ekonomi. Representationen för yrkesförberedande program (där 

det finns inlämnade svar) utgörs av Vård och omsorg, Handel, El och Industri.  

Några skolor delade ut till alla sina årskurs 3-elever, medan några gjorde ett 

urval av klasser. Två skolor uppger att de medvetet valde någon klass som av 

olika anledningar inte har kommit i kontakt med biblioteket lika ofta som de 

andra klasserna. De här skolorna har samtidigt bättre svarsfrekvens än andra 

skolor, vilket skulle kunna förklara de negativa svaren från yrkesförberedande 

elever i studien (som redovisas i kommande avsnitt). Skolbibliotekarierna gavs 

frihet att lämna ut enkäten på det sätt som passade skolans verksamhet, vilket 

påverkade svarsfrekvensen på skolorna något. Det blir tydligt vid inlämningen 

av enkätsvaren att vissa skolor gav eleverna lektionstid för enkäten då deras svar 

inkom klumpvis i omgångar, medan vissa skolor delgav enkäten på annat vis och 

enstaka elevsvar dök upp sporadiskt. Några yrkesförberedande klasser fick 

enkäten digitalt direkt från skolbibliotekarien, medan några klasser fick (eller 

skulle få) tillgång via sin mentor. På de båda skolorna med yrkesförberedande 

elever där det saknades representation skickades enkäten ut digitalt på den ena 

skolan och på den andra var det avhängigt mentorerna, vilket gör att kännedom 

saknas om distribueringen. 

5.4 Etiska ställningstaganden 

För att minimera möjligheten att identifiera medverkande skolor och i sin tur 

enskilda elever, innehöll den första enkätfrågan (se bilaga 1) samtliga av de 16 

skolor som vann priset 2018, även de som vid tidigare kontakt hade avböjt 

deltagande. Skolorna utlovades vid mailutskicket konfidentialitet och av-

identifierades därför i resultatredovisningen. Vid utskick till flera skolor 

samtidigt upprätthölls konfidentialiteten genom att säkerställa att skolorna inte 

kunde se vem som inkluderades i mailutskicket. Enskilda elever utlovades 

anonymitet, vilket var anledningen till att enkäten inte samlade in information 

om till exempel könstillhörighet eller vilket program eleverna läser, eftersom det 

inte var fokus för studien och dess forskningsfrågor. Inga IP-adresser samlades 

in för studien och varje elev tilldelades istället ett anonymt ID-nummer. Detta 

för att säkerställa att datainsamlingen skedde i enlighet med GDPR:s (General 

Data Protection Regulation) förordning om insamling av personuppgifter. Den 

information som samlades in om varje enskild elev var: på vilken skola som 

eleverna går och om de läser studieförberedande eller yrkesförberedande 

program. Vid enstaka tillfällen har elever i öppna frågor namngett sin skola, 

vilket avidentifierades i resultatredovisningen. 

5.5 Analysmetod 

Resultatet exporterades till såväl Excel som SPSS. Först konstruerades 

frekvenstabeller i Excel över samtliga respondenter för att få statistik på den 

övergripande bilden av deras syn på skolbiblioteken. Därefter gjordes 

frekvenstabeller över studieförberedande respektive yrkesförberedande elever, 

samt även för varje enskild skola. Detta för att försäkra att enskilda skolor inte 

påverkade helheten markant på någon fråga. Därefter skapades korrelations-

tabeller för att synliggöra likheter och/eller olikheter i utvalda frågor. 

Stapeldiagram konstruerades i Excel, då de upplevdes som visuellt mer 

tilltalande än de i SPSS. För att undersöka eventuella samband mellan 

ordinalskalorna gjordes Spearman’s Rho-test i SPSS. Studien ville undersöka 

om det fanns samband mellan hur vana eleverna upplever att de är vid läsning, 
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informationssökning och källkritik med hur de upplever att de får hjälp med de 

här förmågorna. Därtill undersöktes sambanden mellan användningen av skolans 

bibliotek och självskattningsfrågorna, för att se om det främst är de som upplever 

sig själva som t.ex. vana läsare som använder sig av skolbiblioteket och ser dess 

relevans (jmf Clark, 2010). Här är det viktigt att ha i åtanke att enkäten enbart 

får resultat kring elevernas egen självskattning och därför inte säger något om 

hur vana de verkligen är vid att läsa.  

Resultaten tolkades sedan med hjälp av studiens teoretiska ramverk. Det 

sociokulturella perspektivet användes som en lins som alla enkätsvar studerades 

genom, medan begreppen kopplade till informationskompetens, läsning och 

biblioteksrummet användes i respektive område. Det teoretiska ramverket var 

viktigt under utformningen av enkäten, och i analysarbetet var begreppen särskilt 

relevanta vid de öppna frågorna. I kategoriseringen av elevsvar bidrog de olika 

begreppen till att avgöra huruvida en elevs kommentar av allt att döma till 

exempel åsyftade hjälp relaterad till källkritik ur ett bredare perspektiv, eller mer 

specifikt källtillit eller sökkritik. 

De öppna frågorna analyserades alltså med hjälp av kvalitativa metoder där 

svaren placerades i kategorier baserat på de svar som framträdde. Om elevens 

svar täckte in flera olika kategorier, placerades svaret i flera kategorier samtidigt 

vilket gör att de öppna svaren inte beräknades procentuellt utan enbart dess 

representation i frekvens. Det här arbetet gjordes för hand och kontrollräknades 

en gång. De öppna svaren fördelades även mellan yrkes- och studieförberedande 

program samt enskilda skolor för att även här försäkra att någon grupp inte 

påverkade resultatet markant. När vissa mönster urskildes, gjordes en sökning 

på ord så som t.ex. ”trygg”, ”lugn” och ”höglju[dd]” i enkätsvaren för att se hur 

många elever som använde samma uttryck.  

Därtill beslutades att även förekomsten av uteblivna svar skulle inkluderas 

i analysarbetet, eftersom även det kan säga något om attityden till enkätens 

ämne. Vid Wennerström Wohrnes (2015) studie där en novell delades ut 

tillsammans med en enkät, för att utforska gymnasieungdomars attityd till 

fiktionsläsning, skulle de bland annat svara på vilka känslor novellen väckte hos 

dem. Det fanns då flera obesvarade frågor i enkäten, samt oseriösa svar på de 

öppna frågorna, vilket hon valde att involvera i analysen då även det, enligt 

henne, var någon sorts resultat. Hon resonerade att elevernas svar kan ha 

påverkats av var de befann sig och vilka som var närvarande (t.ex. kamrater, 

lärare, skolbibliotekarie) när de besvarade enkäten (jmf situerad identitet Säljö, 

2014).  

Utöver skolbibliotekariernas enkätsvar, kompletterades studien därtill med 

ett återkopplande mailutskick för att undersöka hur de tolkade resultatet vad 

gällde databaser, samt efterfrågade en utförligare beskrivning av hur de 

distribuerade enkäten bland eleverna, då det visade sig att enstaka skolor fick 

betydligt lägre svarsfrekvens och även att yrkesförberedande elever i högre 

utsträckning avböjde deltagande. De båda skolorna med representation från 

yrkesförberedande klasser ombads även beskriva hur de tänker kring 

likvärdighet gentemot yrkesförberedande klasser, varav en skola hann delge sitt 

svar. 

Eftersom enkäten innehöll många frågor, och eftersom datan skulle studeras 

både i sin helhet, men även utifrån de olika programmen och enskilda skolor, 

redovisas främst de empiriska fynden av resultatet i sin helhet i tabellform i 

resultatavsnittet. Relevanta iakttagelser av hur skolor och program eventuellt har 

påverkat resultatet beskrivs i löpande text. Detta för att göra resultatet så 

läsarvänligt som möjligt utan oproportionerligt många tabeller. Resultatet 
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redovisas tematiskt utifrån de tre forskningsfrågor som har ställts och analyseras 

med hjälp av de teoretiska begreppen och relevant forskning. 

Resultatet och resultatanalysen bidrog därefter till att ett antal tematiska 

områden kunde urskiljas, vilket gjorde att diskussionen i kapitel 7 delades in i 

följande teman: rummets betydelse och skolbibliotekariens närvaro, 

skolbibliotekets pedagogiska roll, skillnaden mellan yrkesförberedande och 

studieförberedande elever och även till sist temat likvärdighet gentemot olika 

elevgrupper.  

5.6 Metoddiskussion 

Det huvudsakliga syftet med enkät var att nå ut till fler elever och även att nå ut 

till de elever som inte använder skolbiblioteket särskilt ofta. Därför bedömdes 

enkät vara ett lämpligare metodval för studien än intervjuer. Eftersom det även 

visade sig vara osäkert om skolor skulle acceptera deltagande, beslutades att 

skicka ut enkäten till flertalet skolor samtidigt snarare än att invänta svar från 

enskilda skolor. Eftersom det fanns en oklarhet i hur stort intresset skulle vara, 

är det relevant att reflektera över om enkät som metod var det bästa alternativet. 

Då studien främst intresserade sig för det övergripande arbetet som skol-

biblioteket gör och elevernas syn på detta, krävdes det en bredd av frågor för att 

täcka in de olika aspekterna. Möjligen hade det varit gynnsamt att genomföra 

intervjuer, då det hade erbjudit ett annat djup i svaren och nyanser hade kunnat 

fyllas i med hjälp av följdfrågor och genom att analysera samtalet med eleverna. 

Det var dessutom ett krävande arbete att utforma enkäten så att frågorna skulle 

vara så enkla att förstå som möjligt, men utan att de kunde tolkas på allt för olika 

sätt, samtidigt som enkäten ville täcka in en bredd av aspekter. Det här kunde 

smidigare avhjälpts i en intervjusituation då frågor kan omformuleras och 

förklaras när missförstånd uppstår. Eftersom studien ville få en mer övergripande 

bild av hur elever ser på sina skolbibliotek och med en intention att även nå ut 

till de elever som inte enbart är positiva, valdes enkät ändå som metod. 

Det hade varit gynnsamt för analysen av resultatet om datan hade samlats in 

på samma vis i alla klasser. Nu gjorde skolbibliotekarierna på olika vis, vilket 

påverkade svarsfrekvensen på de olika skolorna. Det var dock viktigt för studien 

att vara flexibel, med en förhoppning om att på så vis uppmuntra fler skolor till 

att vilja delta. Det fanns även en risk i att låta skolorna själva göra urvalet, vilket 

kan ha lett till att urvalet blivit skevt eller partiskt. Samtidigt var det viktigare att 

nå ut till fler elever än att kunna generalisera resultatet, vilket gör att studien inte 

heller försöker göra anspråk på att vara representativt för gymnasieelever i 

allmänhet. Med hjälp av enkät till skolbibliotekarierna, samt en dialog där frågor 

har uppstått har viss insyn skapats kring omständigheterna för deltagandet. Med 

mer tid för studien hade det funnits fördelar att kombinera enkäten med 

observationer och intervjuer av både skolbibliotekarier och elever, samt 

möjligen även lärare. På grund av den begränsade tidsperioden bedömdes 

enkätmetoden vara fördelaktig för att nå ut till fler elever och i högre 

utsträckning även dem som inte använder skolbiblioteket särskilt ofta. Eftersom 

studien nådde ut till flertalet elever som sällan använder skolbibliotekets 

resurser, bedöms metoden ha uppfyllt sitt syfte. 

Det kan sägas vara en begränsning i studien att enkäten inte samlar in 

uppgifter om elevernas könstillhörighet, socioekonomiska bakgrund eller 

språkbakgrund. Studiens syfte var dock främst att utforska om skolbiblioteket 

når ut till eleverna ur ett helhetsperspektiv, men även med särskild fokus på i 

vilken utsträckning de når ut till samtliga klasser på skolan. Detta eftersom det 
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framkommit i DIK:s (u.å.) kriterier att likvärdig tillgång till skolbiblioteket ska 

utvärderas, samt att skolbibliotekarier själva uppger att det är en fråga som 

upplevs problematisk och ofta diskuteras ute på skolorna. Det upplevdes därför 

som viktigare att ta reda på huruvida skolbiblioteket når ut till alla elever ur ett 

helhetsperspektiv, snarare än vilka individer mer specifikt som utnyttjar 

skolbiblioteket.  

Det finns vissa svårigheter kopplade till studien. Många av eleverna känner 

säkert till utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” som deras skola tilldelats 

och är därför nu mer medvetna om att de har ett bra skolbibliotek, vilket kan ha 

påverkat resultatet (positivt eller negativt). Eftersom skolbibliotekarien arbetar 

integrerat i klassrummet är det inte säkert att eleverna är helt medvetna vad som 

är skolbibliotek och vad som är övrig undervisning. Dessutom finns det en 

förförståelse bland elever (och andra) att skolbibliotek främst handlar om en 

plats och läsning av böcker, vilket kan påverka hur eleverna svarar. Därtill har 

elever ofta svårt att sätta ord på sitt eget lärande, vilket kan utgöra ett problem 

för studien. Fokus för studien blir inte hur eleverna inte blir hjälpta, vilket utgör 

en begränsning. Det finns flera svårigheter med att vända sig till elever. Förstår 

eleverna att skolbiblioteket har en pedagogisk funktion? Förstår eleverna vad 

som räknas som skolbibliotek och vad som är övrig skolverksamhet? Kan 

eleverna skilja på skolbibliotekarierna och lärarna? Upplever de att de haft 

undervisning med skolbibliotekarie? Vad är hjälp för eleverna? Hjälp kan handla 

om så väl det stöd som de själva upplever att de behöver, men även den hjälp de 

får genom att tränas i nya strategier för att bli självständiga i sitt lärande. Sådana 

aspekter hade blivit lättare att nyansera vid intervjuer. Den här studien gjorde 

anspråk på att vara en ögonblicksbild av elevers upplevelser av sina skolbibliotek 

ur ett något mer övergripande perspektiv, vilket gjorde att det upplevdes 

lämpligare att nå ut till flera skolor än enbart någon enskild skola och några 

enskilda elever. Därför bör resultat som visade sig i den här studien även ligga 

till grund för vidare studier som då kan anta ett mer djupgående och kvalitativt 

perspektiv.  
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6 Resultat och analys 

I det här avsnittet beskrivs först de deltagande skolorna och deras beskrivning 

av den egna verksamheten genom svarsformuläret. Därefter presenteras i vilken 

utsträckning eleverna uppger att de använder skolbiblioteket och dess databaser, 

beståndet, samt deras självskattning av sin egen läsvana och förmåga i 

informationssökning och källkritik. Därefter presenteras elevernas uppfattning 

om den hjälp de har fått med informationskompetens och därefter hjälp med 

läsning. Därefter sammanfattas elevernas syn på hur de blir hjälpta av 

skolbiblioteket på andra sätt, där främst platsen och bibliotekarien behandlas. I 

det avsnittet presenteras även elevernas svar på de öppna frågorna. Till sist 

presenteras sambandsanalysen av enkätsvaren. 

6.1 Deltagande skolor 

Sex skolor av sexton inbjudna valde att delta. Samtliga skolor har vunnit priset 

”Skolbibliotek i världsklass” både 2018 och 2019, och är gymnasieskolor i olika 

delar av Sverige. Tillsammans med elevenkäten skickades även en enkät till 

skolbibliotekarierna ut för att som komplement till bibliotekens hemsidor få en 

grundläggande bild av skolbibliotekets kontext. Samtliga av dessa skolor har 

mellan 900-1500 elever och vid merparten av skolbiblioteken arbetar två 

heltidsanställda bibliotekarier (på en skola är det en bibliotekarie och en 

biblioteksassistent). Samtliga skolor har minst två personer anställda i 

skolbiblioteket (undantaget en skola som alldeles nyligen har fått neddragning 

till 1,5 heltidsanställningar).  

Samtliga skolbibliotekarier uppger att de har rymliga lokaler, samt 

merparten av skolbiblioteken menar att de har gott om studieplatser. Skol-

biblioteken är centralt belägna på respektive skola. Ett par skolbibliotek 

påpekade att vissa klasser får undervisning i lokaler längre bort från 

huvudbyggnaden och därmed även från skolbiblioteket. Samtliga skolbibliotek 

har mellan 16 000-30 000 fysiska böcker och mellan 30-70 tidskrifter. Ett 

skolbibliotek uppger att tidskriftsutbudet är starkt begränsat då de tidigare inte 

användes. Flera av skolbiblioteken uppger att de har tillgång till flertalet 

databaser. Två skolbibliotek nämner Pressreader. Samtliga skolbibliotek uppger 

att de har 1:1, dvs. varje elev har tillgång till dator under sin studietid.  

Tre av skolorna uppger att de arbetar jämnt fördelat med MIK-frågor 

(Medie- och informationskunnighet) och läsning, medan tre av skolorna uppger 

att de arbetar förhållandevis jämnt, men att de ger något mer utrymme åt MIK-

frågorna. Samtliga skolor uppger att biblioteket trots detta till övervägande del 

är bemannat, samtidigt som de är ute och undervisar i klassrummen. Antalet 

timmar som de är ute i klassrummen visar sig vara något varierat. Två skolor 

menar att det varierar så mycket att de inte vill spekulera. Två skolor uppger att 

det i genomsnitt blir två lektioner per vecka, medan två skolor uppger ca sex 

lektioner per vecka. Skolbibliotekarierna uppger att de är mer i klassrummen vid 

t.ex. terminsstart och gymnasiearbetesintroduktioner. Några skolor uppger att de 

får hjälp med bemanningen av biblioteksassistent, ett par skolor uppger att de 

avlöser varandra, och någon skola menar att enstaka timmar står biblioteket 

obemannat. En skola uppger att de har haft problem med bemanningen de 

senaste månaderna, men att målet är att det ska vara bemannat. Samtliga skolor, 

utom en, uppger att de ingår i ett eller flera nätverk för kommunikation med 
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andra skolbibliotekarier. De uppger att den här kommunikationen sker genom 

både mailkorrespondens och fysiska träffar.  

Samtliga skolor uppger att samarbetet med lärare på det stora hela ser bra 

ut, men att det alltid kan förbättras. Fyra skolor delger samarbetet 4 av 5 på en 

graderad skala, och två skolor uppger 3 av 5. Vissa lärare samarbetar de väldigt 

bra med, men med vissa lärare samarbetar de inte alls. Någon skola uttrycker att 

det är svårare att få till samarbeten med yrkesförberedande programmen. Det här 

innebär således att skolorna tillsammans med vissa lärare och vissa klasser 

upplever sig ha bättre samverkan och/eller samarbeten enligt samverkans-

modellens två högre nivåer, medan det med vissa lärare snarare handlar om de 

lägre nivåerna där samarbetet snarare i bästa fall uppnår samförstånd eller 

samtal, och ibland även beskrivs som ”icke-existerande”. Samtliga skolor i 

studien är som ovan nämnt stora till storleken, vilket i sin tur innebär ett stort 

antal lärare och klasser att få till samarbeten med.  

 
Det fungerar på det stora bra, men finns alltid mer att önska. Med vissa lärare 

är samarbetet perfekt, med andra är det i stort sett icke-existerande. Det är 

väldigt olika mellan program, där de mer praktiska programmen är mindre 

representerade i vår statistik (Skola 2). 

 

Med vissa lärare är det mer än superbra. Vi har stor respekt för varandras 

professioner och läraren ser oss som en naturlig del vid lektionsplanering, etc. 

Med vissa andra lärare är det inte så. Trevliga är de flesta, men de vill inte ha 

in en person till i klassrummet. Detta är nog inte unikt för detta sammanhang 

[…] (Skola 5). 

 

Merparten skolor uppger att de har gott eller mycket gott stöd från rektor, där 

verksamheten prioriteras, samtidigt som de anser att de får mycket frihet att fatta 

egna beslut. Någon skola påpekar att deras rektor har egna mål och ställer krav 

på dem. En skola menar dock att stödet borde bli bättre. 

 
Bra stöttning från gymnasiechef och god samverkan med rektorer 

(Skola 1). 

 

Stödjer oss men följer inte upp vår verksamhet (Skola 3). 

 

Skolan bjuder in till medverkan i gemensamma utbildningsdagar / 

konferenser tillsammans med lärare. Vi har biblioteksmöten med rektorn 

några gånger per termin. Vi saknar ledningsstöd för att verkligen kunna 

utvärdera och utveckla verksamheten för att den ska bli ännu mer integrerad 

i den pedagogiska verksamheten. Till exempel anser vi att det är viktigt att 

få årskurs 1-elevernas biblioteksintroduktioner schemalagda för att öka 

likvärdigheten. I nuläget bokas dessa in efter hand, med resultat att vissa 

klasser blir utan. Det försvårar MIK-progressionen som vi har utformat, med 

rektorns stöd, i en handlingsplan. Vi behöver alltså rektorns konkreta aktiva 

stöd, det räcker inte med att hen uppmuntrar oss. Det krävs en större 

legitimitet för att det inte ska vara ett gränsbevarande särarbete som går ut 

över eleverna måluppfyllelse (Skola 6). 

 

Det sista citatet belyser särskilt tydligt hur viktigt rektorns stöd är hela vägen, då 

det för enskilda skolbibliotekarier är omöjligt att kräva samarbeten från hela 

lärarkåren, vilket leder till att några klasser blir utan och likvärdigheten påverkas.  

6.1.1 Likvärdighet 

I enkäten till skolbibliotekarierna fanns en fråga om likvärdighet i deltagande 

elevers tillgång till skolbiblioteksverksamheten och svaren är något varierade. 
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Någon skola uppger att klasserna får samma tillgång till skolbiblioteket, medan 

andra menar att det varierar.  
 

Alla elever har samma tillgång till skolbiblioteket och erbjuds samma tjänster 

(Skola 1). 

 

Alla har träffat oss vid ett par tillfällen, men för vissa kan det ha gått rätt lång 

tid sedan dess. För vissa klasser kan det handla om möten med oss i åk 1, och 

knappt alls efter det. Andra klasser träffar oss varje termin under hela 

gymnasietiden. Så likvärdigheten är inte så hög, men det finns en minsta 

gemensamma nivå (Skola 2). 

  
Inte likvärdig alls, vilket också var vårt mål när vi valde ut klasserna. Två av 

klasserna […] har vi ett väl utvecklat samarbete med hela arbetslaget och det 

finns en tydlig plan för bibliotekets medverkan i undervisningen för dessa 

elever. Två av programmen […] är klasser vi träffar, men lite mer sporadiskt i 

undervisningen, utan tydlig plan från arbetslaget utan mer avhängigt av 

enskilda lärare. Det sista programmet […] har vi träffat vid enstaka tillfällen 

under deras gymnasieutbildning […] (Skola 4). 

  
Fem av de sex skolorna uppger att likvärdigheten är låg, vilket betyder att det 

förekommer även på de skolor med enbart studieförberedande elever. Några av 

skolbibliotekarierna uppger att de kan uppleva svårigheter i att nå ut till 

yrkesklasser, någon skola nämner teknikklassen och någon skola nämner de 

klasser som har undervisning längre bort från skolbiblioteket. En skola uppger 

att alla elever har samma tillgång, vilket även kan bero på olika definitioner av 

vad likvärdighet är. Kanske syftar de på likvärdighet genom att biblioteket och 

dess funktioner är öppet för alla att använda och boka in, men att skilda 

förutsättningar i grunden då inte har beaktats.  

För att få en djupare förståelse för begreppet likvärdighet återvände 

föreliggande studie till Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2018a) där de 

undersökte i vilken utsträckning de 20 mellanstadieskolornas skolbibliotek 

användes som en integrerad del i den pedagogiska verksamheten. Inför 

granskningen utformades ett bedömningsunderlag där en bedömningspunkt var 

huruvida skolbibliotekets verksamhet är ”på ett likvärdigt sätt en integrerad del 

av skolans undervisning och främjar elevers lärande och utveckling” (s. 31). Det 

framgår bland annat i kriterierna att skolbiblioteket ska vara ”en resurs i flertalet 

av skolans ämnen” och att det då används ”utifrån behov” (s. 31). Det blir för 

utomstående något otydligt utifrån vems behov det här kriteriet åsyftar och kan 

kopplas till såväl elevers som lärares behov. Det framgår även att skolbiblioteket 

ska användas och anpassas ”på ett likvärdigt sätt utifrån elevers och elevgruppers 

olika behov” (s. 31) och i anslutning till det kriteriet ges även förtydligandet att 

det kan innebära anpassning gentemot elevgrupper i koppling till deras lärare 

och ämnen som använder skolbiblioteket. Samtliga bedömningspunkter 

kopplade till skolbiblioteket och likvärdighet återges i sin helhet i citat nedan (s. 

31).  
 

1. Lärare och skolbibliotekarien planerar relevanta delar av undervisning 

tillsammans. 
T.ex: Har gemensam tid för planering. Skolbibliotekarien har skaffat sig 

kännedom om elevernas läsförmåga och behov. Skolbibliotekarien har skaffat 

sig kännedom om elevernas digitala kompetens. 

2. Skolbibliotekarien deltar aktivt i arbetet i klassrummet. 
T.ex.: Skolbibliotekarien är med på lektioner i olika årskurser och ämnen. Leder 

lektioner. 

3. Skolbiblioteket är en resurs i flertalet av skolans ämnen. 
T.ex.: Skolbiblioteket används i ett flertal av skolans ämnen utifrån behov. 
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4. Skolbibliotekets verksamhet främjar elevernas kunskapsutveckling. 
T.ex.: Exempelvis tillför skolbiblioteksverksamheten dimensioner i olika teman 

och i olika ämnen. 

5. Skolbibliotekets verksamhet är en del av skolans värdegrundsarbete. 
T.ex.: Skolbiblioteket har en planerad verksamhet för värdegrundsfrågor t ex 

dikter om vänskap i en årskurs, texter om människors olikheter i en årskurs osv. 

Skolbibliotekarien är en självklar samarbetspartner då problem uppstår i en 

klass. 

6. Skolbiblioteket används och anpassas på ett likvärdigt sätt utifrån elevers 

och elevgruppers olika behov. 
Exempel på grupper som biblioteket och dess verksamhet kan anpassas efter: 

elever som behöver extra utmaningar, elever som behöver extra stöd, annat 

modersmål, minoritetsspråk, funktionsvariationer, alla lärare/ämnen använder 

skolbiblioteket. Biblioteket kan också ha egen klassöverskridande 

gruppverksamhet till exempel för elever med dyslexi eller specifika intressen. 

 

Det står inte uttryckligen i de här bedömningspunkterna att det är avgörande 

att skolbiblioteket når ut till alla skolklasser, men det framgår däremot att 

tonvikten läggs vid att det förväntas vara en resurs i flera ämnen och flera 

årskurser (punkt 2), samt att det både ska användas och anpassas utifrån elevers 

och elevgruppers behov (punkt 6). Det framgår även av bedömningskriterierna 

att Skolinspektionen granskade huruvida rektorn hade ”tydligt uttalade 

förväntningar på att, och hur, lärare ska använda skolbiblioteket likvärdigt” (s. 

36), vilket förtydligas med att rektorn bör arbeta för att skolbiblioteket används 

av alla lärare och inte bara av ”eldsjälar” (s. 36). I den här formuleringen framgår 

det alltså att det läggs ett särskilt ansvar på lärarna att använda sig av 

skolbiblioteket, och inte att det är skolbibliotekariens ansvar att nå ut till samtliga 

lärare. Det yttersta ansvaret beskrivs av Skolinspektionen ligga på rektorerna 

som ska ha förväntningar på lärarna och uppmuntra till samverkan med 

skolbiblioteksverksamheten. Skolbibliotekariens ansvar verkar i kriterierna 

därför främst bestå av att göra anpassningar så att biblioteket är relevant för de 

olika elevgrupperna och deras undervisning.  

För att återkoppla till föreliggande studie, verkar det alltså som att 

majoriteten av skolbibliotekarierna upplever det särskilt problematiskt att uppnå 

punkt 6, som till exempel kan handla om att anpassa verksamheten till alla 

klasser, ämnen och lärare. Det här blir förstås svårt att uppnå, om samtal med 

berörda lärare, eller samförstånd, saknas.  

Eftersom de yrkesförberedande eleverna i hög utsträckning valde bort att 

delta i enkätundersökningen, går det inte att dra några tydliga slutsatser kring 

deras upplevelser av skolbiblioteksverksamheten. De yrkeselever som har 

deltagit i enkäten hör därtill möjligen till de klasser som skolbibliotekarierna 

uppger har fått mindre undervisning genom skolbiblioteket. Möjligen kan det 

låga deltagandet bero på att de känner en bristfällig koppling till skolbiblioteket, 

och därmed känner ett större ointresse inför att delta. Möjligheten att återkoppla 

frågan om likvärdighet gentemot yrkeseleverna infann sig med en av skolorna 

som har yrkesförberedande elever representerade i sina elevsvar, och de 

bekräftade att de upplever en skillnad i likvärdighet mellan de olika programmen 

(personlig kommunikation, 20 maj 2019): 

 
[E]n av anledningarna är att de lärare vi samarbetar med i projekt som rör 

yrkeseleverna ofta är lärare i svenska, historia, religion eller 

samhällskunskap, och att dessa lärare inte alltid ingår i just det 

yrkesarbetslaget. […] Detta medför att det inte finns någon sammanhållen 

tanke i arbetslaget för när och hur dessa bitar ska införas i elevernas 

undervisning utan att det i mångt och mycket hänger på en lärare från ett 

annat arbetslag. […] För många av yrkeseleverna i årskurs tre kan det således 
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vara ett, eller i värsta fall två år sedan de senast hade undervisning med en 

bibliotekarie (Skola 4). 

 

Det verkar som, även om representationen för yrkeselever i studien var låg, att 

studien kommer åt en relevant aspekt som visar på svårigheterna att i en stor 

skolverksamhet uppnå likvärdig tillgång till ett skolbibliotek som används som 

en pedagogisk funktion integrerat i undervisningen. Det verkar dessutom vara 

svårare att få till samarbete och samverkan med yrkeslärare. Det kan finnas flera 

orsaker till svårigheter i att uppnå likvärdighet, så som brist på tid och resurser, 

eller möjligen sociokulturella aspekter som relationsbyggande och oliktänkande. 

Det kan kanske skapa mer samhörighet att skolbibliotekarier och lärare i skolans 

kärnämnen i regel har en akademisk bakgrund, medan yrkeslärare oftare kommer 

från en yrkeskultur och undervisar utifrån sina yrkeskompetenser. Möjligen 

spelar det roll att skolbibliotekarier oftare känner sig ”bekvämare” med 

ämnesstoffet i ämnen som svenska, historia och samhällskunskap, till skillnad 

från de inte fullt så vanliga skolämnena. Skilda bakgrunder kan skapa olika syn 

på hur ett resultat ska uppnås. Möjligen kan det vara särskilt svårt att samverka 

eller uppnå samhörighet om parterna från början inte riktigt upplever att de hör 

ihop. Då blir det särskilt viktigt att, som Schultz (2019) beskriver, skapa 

förutsättningar för samtal som sedan kan leda till samarbete och i bästa fall 

samordning, samverkan och till sist även samhörighet. Det här diskuteras vidare 

i diskussionsavsnittet. 

6.2 Användningen av biblioteket och dess 
resurser 

För att kunna sätta enkätsvaren i relation till forskningsfrågorna, ställdes några 

frågor till eleverna om hur ofta de använder biblioteket och dess databaser, hur 

de ser på beståndet och dess relevans för deras studier och fritidsintressen, samt 

tre självskattningsfrågor. Detta för att få förståelse för respondenternas 

skolbiblioteksrelaterade vanor. I nedanstående skriftliga redogörelse slås staplar 

samman, för att ge en snabbare överblick över resultatet. Enskilda svarsalternativ 

syns i stapeldiagrammen.  

I Diagram 1 framgår det att 47% av eleverna (106 st) uppger att de besöker 

skolans bibliotek åtminstone någon gång i veckan, men de flesta flera gånger i 

veckan. 31% (69 st) uppger någon eller några gånger i månaden och 21% (46 st) 

uppger att de sällan eller aldrig är där. Det här betyder att studien har nått ut till 

flertalet respondenter som inte ser skolbiblioteket som en central plats under 

deras studietid. Det bör noteras att av dem som sällan besöker skolbiblioteket 

går 28 respondenter, dvs. fler än hälften, på en skola och övriga är jämnt 

fördelade bland skolorna. Det här kan bero på att det var den skolan som mest 

uttalat vände sig till ett par klasser som de själva känner att de har liten kontakt 

med. Det är även den skola vilket i senare avsnitt kommer framgå har haft en 

stökig situation i skolbiblioteket under en period. Det här är även en av de skolor 

som uppger att de är ute i klassrummen ganska mycket varje vecka.  

Ovanstående enkätfråga kan då jämföras med hur eleverna uppger att de 

använder skolans databaser. 34% av eleverna (76 st) uppger att de använder 

skolans databaser åtminstone någon gång i veckan, men de flesta av dessa några 

gånger i veckan. 28% (60 st) uppger att de använder databaserna åtminstone 

någon gång i månaden, och 38% (85 st) uppger att de sällan eller aldrig använder 

skolans databaser. 71 av dessa är studieförberedande och 14 är yrkes-

förberedande elever, vilket kan jämföras med att 30 studieförberedande och 16 
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yrkesförberedande elever har svarat att de sällan eller aldrig besöker 

skolbiblioteket. Det är således betydligt fler elever som regelbundet besöker 

skolbiblioteket än vad det är som använder skolans databaser (som går att nå från 

andra platser i skolan än just biblioteket). Gärdén och Utter (2016) refererar till 

en studie som hade noterat att gymnasieelever i högre utsträckning använde 

databaser än högstadieelever. Här finns inget att jämföra med, men det är värt 

att ifrågasätta om eleverna, kanske framförallt de studieförberedande eleverna, 

faktiskt är fullt medvetna om vad en databas är.  

För att få perspektiv på det något ”oväntade” resultatet, efterfrågades 

kommentarer från bibliotekarierna på skolorna via ett mailutskick. Deras 

kommentarer kunde ge viss nyans till resultatet. Några skolor påpekade att 

resultatet kan vara rättvist, då eleverna kan tänkas medvetna om skolans 

databaser, men ändå hellre vänder sig till Google Scholar och andra Open 

Access-databaser. Därtill påpekade någon skola att de yrkesförberedande 

eleverna inte använder databaserna i samma utsträckning och kanske därför även 

känner sig osäkrare på definitionen. Eftersom majoriteten av dessa dock har 

svarat att de inte använder databaserna, behöver detta inte bero på osäkerhet utan 

snarare att de faktiskt inte använder dem. Någon skola valde att göra ett stickprov 

bland eleverna, där eleverna tydligt kunde redogöra för vad en databas är. Ett par 

skolor menade att det är sannolikt att eleverna inte riktigt är säkra på vad som 

räknas som en databas, och kanske inte har räknat in till exempel NE i sina svar. 

Samtidigt menade samma skolbibliotekarie att elever (och lärare) hela tiden 

behöver bli påminda om databaserna, då de annars gärna vänder sig till Google, 

myndighetssidor och andra för dem mer bekanta källor.  

Eleverna tillfrågades även om vad de tyckte om skolbibliotekets bestånd: 

huruvida det var relevant för deras studier och även fritidsintressen. Eftersom 

flertalet studier har kunnat påvisa att elever blir mer motiverade till att läsa om 

de är omgivna av ett brett utbud av olika typer av böcker (i kombination med 

läsundervisning och läsfrämjande aktiviteter) (Johansson & Hultgren, 2017), 

tittade enkäten närmare på huruvida eleverna upplevde beståndet som relevant 

för dem. I Diagram 2 framgår det att en klar majoritet av respondenterna anser 

att skolbibliotekets bestånd är relevant eller delvis relevant för deras studier: 

68% (150 st). Bara något färre anser att beståndet är relevant eller delvis relevant 

för fritidsintressena: 57% (127 st). 18% (41 st) är neutrala till beståndets relevans 

för studierna och 17% (38 st) till beståndets relevans för fritidsintressena. Enbart 
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13% (29 st) tar helt eller delvis avstånd från att beståndet är relevant för 

studierna, vilket kan jämföras med 24% (54 st) som helt eller delvis tar avstånd 

från att beståndet är relevant för fritidsintressena.  

 Vad gäller de yrkesförberedande eleverna är det 11 respektive 14 

respondenter som helt och hållet tar avstånd från påståendena, medan resten av 

deras svar är jämnt fördelade i diagrammet. Det här betyder att ungefär hälften 

av de yrkesförberedande eleverna helt tar avstånd från att beståndet känns 

relevant för dem. Det här kan möjligen kopplas till den motkultur som Hill 

(1998) menar ofta råder bland yrkeselever och att de kopplar samman 

skolbiblioteket med mer teoretiska ämnen som den här elevgruppen, enligt Hill, 

oftare känner ointresse inför. Det här betyder i sin tur att skolbiblioteket blir en 

perifer plats för yrkeseleverna och att de därmed inte deltar i skapandet av 

strukturerna i rummet. Båda skolorna som har yrkeselever representerade i 

enkäten uppger att de inte har kontakt med yrkeseleverna i samma utsträckning, 

vilket även kan göra det svårare för de här eleverna att känna delaktighet i 

skolbiblioteket. 

 Det är således något fler bland eleverna som upplever att beståndet är 

relevant för studierna än för fritidsintressena, men skillnaden är trots allt ganska 

liten. Många elever uppger alltså att biblioteket är relevant även för deras 

fritidsintressen, vilket torde betyda att det finns förutsättningar för lustläsning 

genom ett brett utbud av material på de deltagande skolorna. 

När eleverna därefter fick tre självskattningsfrågor där de skulle skatta sin 

egen läsvana, sin förmåga att söka efter information till skoluppgifter och sin 

förmåga att vara källkritiska, skattade de sig oftast högre i sin informations-

kompetens än sin läsvana, vilket framgår av Diagram 3. Elevernas svar gällande 

läsvana fick en större spridning mellan de olika svarsalternativen än frågorna om 

informationskompetens. 54% (120 st) uppgav att de kände sig mycket eller 

ganska läsvana, 18% (40 st) svarade neutralt och 28% (62 st) svarade att de inte 

kände sig särskilt eller inte alls läsvana. Det här kan då ställas i kontrast till att 

en betydande majoritet svarade positivt gällande den egna informations-

kompetensen. 84% (187 st) svarade att de kände sig mycket bra eller ganska bra 

på informationssökning och 87% (192 st) svarade detsamma om källkritik. 11% 

(25 st) svarade neutralt om informationssökning och 12% (26 st) svarade 
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detsamma om källkritik. Endast 5 % (10 st) svarade att de inte upplevde sig 

särskilt bra eller inte alls bra på informationssökning, och 1% (3 st) svarade 

detsamma om källkritik.  

Få elever valde att kommentera sin självskattning med hjälp av det 

kommentarsfält som fanns i enkäten. Utifrån de kommentarer som gavs om 

läsning (17 st), betonade fyra elever att de helst läser faktatexter, och sju elever 

kommenterade att de föredrog ljudböcker (vilket i enkäten räknades in i frågan 

om läsvana) och ingen av de här eleverna upplever sig som väldigt läsvana. 

Några tar avstånd från skönlitteratur och någon uppger sig främst har tid för 

skolläsning. Enbart tre elever väljer att kommentera frågan om självskattning i 

informationssökning. En av dessa skattar sig själv som ”ganska bra” och 

förklarar genom att skriva: ”Har ibland svårt att hitta rätt sökord vilket gör att 

man mest famlar runt bland saker som hör till det man egentligen vill ha 

information om.” Enbart tre elever kommenterar även källkritiken, men då tre 

andra elever. En elev som skattat sig själv som ”ganska bra” kommenterar: 

”Svårare på engelska, för då känner man ej alltid till sidorna.” En annan elev 

skattar sig som mycket bra på källkritik och relaterar det till sina studier på 

mediainriktningen där de arbetar mycket med att granska medier. 
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 Av de 26 yrkesförberedande eleverna har majoriteten, 61% (16 st), svarat 

negativt om sin egen läsvana, samtidigt som majoriteten har svarat positivt om 

sin egen förmåga att söka efter information, 73% (19 st), och värdera information 

81% (21 st). Det här framgår av Diagram 4. Malmgren (1992) kunde se en större 

klyfta mellan skolläsning och lustläsning bland yrkeselever, vilket betyder att de 

i hennes studie uppgav att de inte läser i särskilt stor utsträckning på fritiden. 

Därtill såg Malmgren att yrkeseleverna i lägre utsträckning socialiserades in i 

bildningskulturen och i lägre utsträckning skapade en litterär identitet under sin 

skoltid. Att söka information och värdera information är förmodligen däremot 

något som ligger närmare de här elevernas fritid och därför inte något de 

nödvändigtvis i alla sammanhang kopplar till skolan och skoluppgifter.  

  Respondenterna i den här undersökningen skattar således sin egen 

informationskompetens högt och något högre än sin läsvana. Flera 

forskningsstudier har visat liknande resultat, där eleverna skattar sin egen 

informationskompetens som väldigt hög (Carlsson & Sundin, 2018; Davidsson 

& Thoresson, 2017). Det kan dels sammankopplas med Lloyds (2006) 

informationslandskap, då det kan vara så att eleverna upplever sig kunna 

navigera i det informationslandskap de primärt befinner sig i, utan att vara 

medvetna om vilka andra landskap som finns utanför skolvärlden och den egna 

fritiden. Nygren & Guath (2019) menar dessutom att överskattning av den egna 

förmågan hänger samman med en sämre utvecklad metakognitiv förmåga. Det 

här betyder att om man inte är informationskompetent kan man inte heller skatta 

sin egen prestation. Därmed inte sagt att alla som skattar sig själva högt inte är 

informationskompetenta. 
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6.3 Hjälp med informationskompetens 

Studiens första forskningsfråga var: ”Hur upplever eleverna att de får hjälp av 

skolbiblioteket med sin informationskompetens?”. För att besvara den frågan 

ställdes fyra frågor (se bilaga 1; Diagram 5) till eleverna om olika former av 

hjälp som de upplevde att de har fått genom skolbiblioteket. Forskning visar att 

utbildade skolbibliotekarier gör skillnad för hur skolorna arbetar med 

informationskompetens (Gärdén, 2017). I skolbibliotekariernas svarsformulär 

uppgav samtliga skolor att de arbeta ungefär lika mycket med 

informationskompetens och läsning. Tre skolor uppger 60% MIK och 40% 

läsning, men att det ofta även går in i vartannat. Det blir alltså tydligt att till 

skillnad från mindre utvecklade skolbibliotek (Gärdén, 2017; Sundin, 2018) 

arbetar de här skolbiblioteken i hög utsträckning med informationskompetens, 

och i flera fall dessutom oftare än med läsning. Eftersom 84% av eleverna 

upplever att de är mycket bra eller ganska bra på att söka efter information till 

sina skoluppgifter, och 87% upplever att de är mycket bra eller ganska bra på att 

avgöra om informationen de hittar är tillförlitlig, är det relevant att titta på hur 

de upplever sig ha blivit hjälpta av sitt skolbibliotek. Diagram 5 uppger 

procentantalet elever som har svarat vad på de fyra olika frågorna.  

Det blir genom elevsvaren synligt att flertalet elever antingen ställer sig 

väldigt negativa till påståendet, eller svarar neutralt eller likgiltigt. Få elever tar 

delvis avstånd och få elever är väldigt positiva. Förhållandevis många elever 

svarar delvis positivt och upplever att de får hjälp av skolbibliotekarien med sin 

informationskompetens utifrån de olika aspekterna. Eleverna svarar något mer 

positivt till att de har fått hjälp med att bli bättre på att söka efter information till 

skoluppgifterna med hjälp av skolbibliotekarien än på övriga frågor: 43% (96 st) 

håller helt eller delvis med om påståendet, medan 31% (69 st) helt eller delvis 

tar avstånd. 35% (78 st) håller helt eller delvis med om att de har blivit bättre på 

att förstå hur sökmotorer är uppbyggda tack vare skolbibliotekarien, medan 39% 
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(86 st) helt eller delvis tar avstånd. 36% (82 st) menar att de helt eller delvis har 

blivit bättre på att bedöma olika källors trovärdighet, medan 36% (81 st) helt 

eller delvis tar avstånd. 31% (68 st) upplever att de helt eller delvis har blivit 

bättre på att hantera källor i egen text med hjälp av skolbibliotekarien, medan 

38% (85 st) helt eller delvis tar avstånd. Elever som svarar neutralt/likgiltigt 

ligger på samtliga frågor mellan 24-30%. Det är således något fler som ställer 

sig positiva till påståendet om hjälp med att bli bättre på informationssökning än 

övriga påståenden, samt något färre som upplever att de har fått hjälp med att 

förstå sökmotorer och källhantering. Det här synliggörs även i enkätfråga 21 

(bilaga 1) där eleverna ombads beskriva ett tillfälle då de hade fått särskilt bra 

hjälp eller handledning av skolbibliotekarien. Majoriteten av eleverna uppger då 

att de har fått hjälp med att hitta källor, alternativt fått handledning i att bli bättre 

på att söka efter information. Ett fåtal elever nämner hjälp att hitta trovärdiga 

källor, dvs. sökkritik, och ett fåtal nämner även förmågan att värdera källor, dvs. 

källkritik eller källtillit. Förståelse för sökmotorer och källhantering nämns vid 

enstaka tillfällen. Det här beskrivs mer ingående i avsnitt 6.5.2. Sammantaget 

indikerar det här resultatet att ungefär en tredjedel av eleverna upplever sig ha 

fått bra hjälp, medan något fler än en tredjedel inte upplever det. Det kan finnas 

flera orsaker till detta, vilket diskuteras mer detaljerat i diskussionsavsnittet.   

En klar majoritet av de yrkesförberedande elever har svarat antingen att de 

helt tar avstånd från påståendena (14-17 st) eller att de är neutrala eller likgiltiga 

till påståendet (7-9 st). Två till tre elever är spridda bland övriga svarsalternativ. 

Ett fåtal (3 st) svarar att de helt eller delvis håller med om att de har fått hjälp 

med att bli bättre på informationssökning. Det här negativa resultatet kan 

antingen bero på att skolbiblioteket har svårare att nå ut till de här klasserna, 

kanske delvis för att de lärarna inte heller ser skolbibliotekets relevans så tydligt 

i deras undervisning, eller också kan det bero på den attityd till skolan, och i det 

här fallet då skolbiblioteket, där de vänder sig bort från skolkulturen (Malmgren, 

1992) och därmed har svårt att se relevansen med något som har med teoretiska 

studier att göra.  

Studien frågade inte skolbibliotekarierna om arbetsmetoder, men i svaren 

antyds att en blandning av processorienterad och källorienterad informations-

sökning förekommer. I samtal med skolbibliotekarier har det framkommit att det 

processorienterade arbetssättet premieras och hellre kopplas till elevers 

lärandeprogression, vilket även forskningen styrker (Gärdén & Utter, 2016). I 

linje med konstruktivistiska teorier och det sociokulturella perspektiv som den 

här studien har, ligger det nära till hands att tänka sig att eleverna har lättare för 

att sätta ord på lärandet och hjälpen de får genom den processorienterade 

informationssökningen, då den hjälpen upplevs som mer konkret här och nu när 

det kopplas samman med befintliga arbetsuppgifter och där handledningen 

möter eleven i det steg i processen de råkar befinna sig just nu. När eleverna (och 

lärare) främst får källorienterad informationssökningsundervisning finns det risk 

att kunskapen glöms bort och elever och lärare behöver påminnas om att 

resurserna finns när det väl är dags för att använda sig av dem.  

6.4 Hjälp med läsning och läsintresse 

Studiens andra forskningsfråga var: ”Hur upplever eleverna att de får hjälp av 

skolbiblioteket med sin läsning?”. För att besvara den frågan ställdes fyra frågor 

till eleverna om olika former av hjälp som de upplevde att de har fått genom 

skolbiblioteket gällande läsning (se bilaga 1; Diagram 6). Forskningen visar att 

förekomsten av ett skolbibliotek har betydelse för det läsfrämjande arbetet och 
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elevernas läsintresse (Huysmans et al., 2013). I samtal med skolbibliotekarierna 

inför studien förklarade de att på deras skolor har det läsfrämjande arbetet fått 

mindre uppmärksamhet på bekostnad av ett större fokus på arbete med 

informationskompetens. Dessutom beskrev de att de arbetar med läsning och 

lässtrategier snarare än läsfrämjande arbete. Det föreföll då tydligt att 

skolbibliotekarierna inte såg på arbete med läsning och arbetet med strategier i 

klassrummet som en läsfrämjande aktivitet. Det här diskuteras vidare i 

diskussionsavsnittet.  

Som tidigare nämnt uppger skolbibliotekarierna i svarsformuläret att de 

arbetar ungefär till hälften med läsning och till hälften med informations-

kompetens, samtidigt som några skolor uppger att lite mer tid läggs på 

informationskompetens. Någon skola uppger att det ofta kan ske i kombination. 

Det blir genom enkätresultatet som presenteras i Diagram 6 tydligt att det 

generellt är något färre elever som ställer sig positiva till påståendena att de har 

blivit hjälpta med sin läsning än med informationskompetens. 41% (90 st) tar 

helt avstånd från påståendet att de har blivit hjälpta av skolbibliotekarien med 

lässtrategier och att diskutera texter. 59 % (129 st) tar helt eller delvis avstånd 

från påståendet om lässtrategier och 55% (121 st) tar helt eller delvis avstånd 

från påståendet om att diskutera texter. På samtliga frågor har mellan 25-29% 

(55-64 st) svarat att de känner sig neutrala (eller likgiltiga) till påståendena. 

Eleverna upplever i något högre utsträckning, 36% (79 st), att de helt eller delvis 

har upptäckt litteratur de tycker om med hjälp av skolbiblioteket och 

skolbibliotekarien än övriga påståenden. 24% (53 st) upplever att de helt eller 

delvis har inspirerats till att läsa mer, medan 47% (112 st) helt eller delvis tar 

avstånd från detta. 16% (36 st) upplever att de har blivit helt eller delvis hjälpta 

med lässtrategier. 19% (41 st) upplever att de helt eller delvis har blivit hjälpta 

med att diskutera texter. Det är således ungefär lika många elever som upplever 

att de har fått hjälp med att hitta texter de tycker om som upplever att de har fått 

hjälp med olika aspekter av informationskompetens. På övriga frågor angående 

läsning svarar de något mindre positivt. Det är procentuellt fler elever som tar 
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Diagram 6. Hjälp med läsning 

Jag har upptäckt texter och litteratur som jag har tyckt om att läsa genom
skolbiblioteket och skolbibliotekarien.
Skolbibliotekarien och skolbiblioteket har inspirerat mig till att läsa mer.

Jag har blivit bättre på att läsa olika typer av texter genom att skolbibliotekarien har
visat mig olika strategier för att ta mig an texterna.
Jag har blivit bättre på att diskutera texter jag har läst med hjälp av skolbibliotekarien.
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avstånd från påståendena om hjälp med läsning än elever som håller med, vilket 

gäller för samtliga fyra frågor. 

När det kommer till den separata analysen av de yrkesförberedande eleverna 

visade det sig att 15 respondenter helt tar avstånd från de tre första påståenden 

och 17 respondenter helt tar avstånd från det fjärde påståendet. Mellan 6-9 elever 

ställer sig neutrala (eller likgiltiga) till påståendena. Med tanke på att den här 

gruppen enbart bestod av 26 respondenter är det alltså en klar majoritet av dessa 

som är mycket negativa till påståendet eller ställer sig neutrala/likgiltiga, vilket 

kan kopplas till diskussionen i föregående avsnitt om attityd till skolan och/eller 

läsning. Det kan även kopplas samman med den något låga självskattningen av 

den egna läsförmågan. Om de upplever starkt motstånd i sin läsning, blir det 

även svårare för dem att bli inspirerade och det krävs ett större mått av 

igenkänning i det lästa (Wennerström Wohrne, 2015) för att uppnå någon form 

av motivation.  

Om vi istället tittar på enskilda skolor så är det en skola med enbart 

studieförberedande elever som utmärker sig med procentuellt något fler negativa 

svar på frågorna om läsning. Den ena skolan med yrkesförberedande klasser har 

överlagt fått något fler positiva (eller neutrala/likgiltiga) svar, vilket betyder att 

de studieförberedande eleverna på den skolan är något mer positivt inställda än 

genomsnittet. Det är inget i de öppna svaren som förklarar detta, utan det bedöms 

därför sannolikt bero på skilda arbetsmetoder eller möjligen olika elevunderlag. 

I en sociokulturell kontext spelar individen och även gruppsammansättningen 

roll för hur skolkulturen kommer att utvecklas. Det går därför inte att dra några 

tydliga slutsatser på de punkter där resultatet varierar något mellan skolorna.  

6.5 Hjälp på andra sätt 

Studiens tredje forskningsfråga löd: ”På vilka andra sätt upplever eleverna att de 

får hjälp av skolbiblioteket?”. Eftersom det i den här studiens forskningsöversikt 

framkom att platsen har varit viktig för eleverna i flertalet studier, skrevs en fråga 

om detta in även i den här enkäten (fråga 8), samt de två öppna frågorna som gav 

rum för eleverna att sätta ord på vilken form av hjälp som har varit viktigast för 

dem. Skolbibliotekarien har i tidigare undersökningar med elevperspektiv haft 

en något blek roll (Shenton, 2014), men i den här studien har skolbibliotekarien 

en mer central roll redan i enkäten, samt i de båda öppna frågorna på slutet. 

Samtal med skolbibliotekarier antydde att elever möjligen skulle ha svårare att 

placera och därmed hitta skolbibliotekarien när de nu inte alltid befinner sig i 

skolbiblioteket, vilket gjorde att en sådan fråga skrevs in (fråga 11). Eftersom 

tidigare forskning har studerat kopplingen mellan elevers studieresultat och 

tillgången till välfungerande skolbibliotek (Francis et al, 2010; Gildersleeves, 

2012; Todd, 2012) ställdes även en fråga om de upplever att skolbiblioteket 

hjälpt dem i att förbättra deras studieresultat (fråga 12). 

I Diagram 7 blir det tydligt att majoriteten av eleverna som har besvarat 

enkäten är helt eller delvis positivt inställda till skolbiblioteket som plats. 64% 

(143 st) är helt eller delvis positiva, 24% (53 st) är neutrala eller likgiltiga, och 

12% (26 st) svarar helt eller delvis negativt.  

Därtill är majoriteten av eleverna på de olika skolorna tydligt överens om 

att de vet var de hittar skolbibliotekarien om de behöver hjälp med något. 85% 

(190 st) svarar att de helt eller delvis håller med om påståendet. 

Skolbibliotekarierna uppger själva i svarsformuläret att de har löst bemanningen 

på olika sätt, antingen genom växlande schemaläggning eller med hjälp av 

biblioteksassistent. Därför dras slutsatsen att skolans bibliotek bemannas av 
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skolbibliotekarier till största del, och att eleverna inte upplever att 

skolbibliotekarierna är ute i klassrummen så till den grad att de inte hittar dem 

när de söker dem.  

I kontrast till de två ovanstående frågornas positiva svarsfördelning är det 

något mer spridd fördelning bland eleverna på frågan om de upplever att de har 

förbättrat sina studieresultat tack var skolbiblioteksverksamheten. I Diagram 7 

framgår det att 31% (69 st) svarar att de helt eller delvis håller med om 

påståendet, 34% (75 st) svarar neutralt eller likgiltigt, och 35% (78 st) svarar att 

de helt eller delvis tar avstånd från påståendet. Det är således ungefär en tredjedel 

som svarar positivt, en tredjedel svarar neutralt och en tredjedel svarar negativt.  

Eleverna fick även en fråga där de skulle berätta om ett tillfälle då de hade 

fått särskilt bra handledning eller hjälp från skolbiblioteket och 112 elever valde 

att besvara den frågan, vilket utgör 50,5% av enkätens respondenter. Här är det 

viktigt att komma ihåg att det troligtvis är de mest positiva eleverna som väljer 

att besvara frågan, samt att frågan var ställd på ett sådant vis att det efterfrågades 

positiva svar, vilket gör att resultatet troligtvis begränsas till en elev-

representation som ser skolbiblioteket och skolbibliotekariens relevans. Frågan 

undersöker dock inte enbart att eleverna är positiva, utan det intressanta är vad 

de framhäver som positivt. I sina svar nämner eleverna framför allt hjälp med att 

hitta olika källor, men även handledande hjälp i att självständigt söka efter 

information och kritiskt granska informationen.  

Enkäten avslutades med en öppen fråga där eleverna ombads svara vad de 

skulle sakna mest med skolbiblioteksverksamheten om den lades ned. 101 elever 

valde att besvara den frågan, vilket utgör 45,5% av enkätens respondenter. En 

klar majoritet uppger då att de skulle sakna den lugna studieplatsen, och många 

nämner även att de skulle sakna bibliotekarien. Ofta verkar skolbibliotekarien 

vara en bidragande orsak till den lugna studiemiljön som eleverna beskriver och 
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Diagram 7. Hjälp på andra sätt

Skolbiblioteket är en plats jag tycker om att vara på

Jag vet hur jag får tag på skolbibliotekarien om jag behöver hjälp med något.

Jag har förbättrat mina studieresultat tack vare skolbibliotekarien, skolbiblioteket
och/eller skolbibliotekets webbplats.
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efterfrågar. Några betonar att de skulle sakna helheten som skolbiblioteket har 

att erbjuda.  

 
Jag skulle sakna den lugna platsen, böckerna och servicen. 

 

Är inte det olagligt typ? Alla skolor borde ha bibliotek och hjälpsamma 

bibliotekarier. 

 

Man kan få hjälp med mycket exempelvis datorn eller källhänvisning osv detta 

kommer jag sakna, men också den säkra platsen som skolbiblioteket är. 

 

Jag skulle sakna en plats att vara på och skolbibliotekariernas närvaro i 

biblioteket. Även om jag inte behöver hjälp är de ändå trevliga att hälsa på och 

verkar alltid glada. 

 

Hela grejen med ett bibliotek, det finns allt där och bibliotikarierna som alltid 

hjälper till. 

 

Svaren på ovanstående enkätfrågor presenteras mer detaljerat i 

nedanstående avsnitt där skolbiblioteket som plats och skolbibliotekarien 

behandlas separat.  

6.5.1 Platsens betydelse 

Resultatet har alltså visat att 64,4% av respondenterna tycker om, eller delvis 

tycker om, att vara i skolbiblioteket. När eleverna ombads motivera varför de 

hade svarat som de hade gjort valde 90 respondenter att kommentera, vilket utgör 

drygt 40% av enkätens respondenter. Vissa elever specificerar flera olika typer 

av hjälp de har fått och då kan de eleverna finnas representerad i flera olika 

kategorier, vilket gör att en procentuell resultatredovisning inte blir 

representativ. Majoriteten nämnde att de var positiva till biblioteket som plats, 

och nästan samtliga svarade att det var studiemiljön de uppskattade. De beskriver 

då platsen som en tyst och lugn plats som är bra för studier.  
 

Det är en lugn och säker plats 

 

Det är lugnt och brukar vara tyst så man kan sitta och plugga där 

 

Mysig stämning, väldigt trevliga och hjälpsamma bibliotekarier! 

 

bra plats för studier 

 

Flera elever nämner att skolbibliotekarien är snäll och hjälpsam som motivering 

till varför de tycker om platsen. Det är flera elever som väljer ordet ”mysigt” för 

att beskriva skolbiblioteket och det är då ibland otydligt om platsen anses mysig 

i samband med studier eller för att umgås, men det bedöms ändå vara 

sammankopplat med att skolbiblioteket som en lugn plats. Det här kan kopplas 

till teorierna om den svagare strukturen i ett skolbibliotek, än i ett klassrum; den 

porösa platsen där det är lättare att slappna av och vara mer anonym, men 

samtidigt med mer struktur än andra ytor på skolan (Rafste, 2001). Möjligtvis är 

skolbibliotekariens närvaro då betydelsefull för eleverna, eftersom de elever som 

beskriver biblioteket som mysigt ofta även har beskrivit skolbibliotekarien som 

snäll och hjälpsam, vilket tolkas som att skolbibliotekarierna på de här skolorna 

i hög omfattning är med och sätter strukturerna för rummet och bidrar till den 

lugna stämningen. Några elever använder orden ”trygg” eller ”säker” för att 

beskriva skolbiblioteket. Några elever nämner att skolbiblioteket även är en bra 

mötesplats. I kontrast till hur många som betonar skolbiblioteket som en 
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studieplats, är det få elever som uttrycker behovet av biblioteket som en social 

arena, vilket kan vara kopplat till att eleverna främst tänker på skolbiblioteket 

som en studieplats, men även använder det till sociala möten. I en skolmiljö är 

detta många gånger sammankopplat.  

Det var sex yrkeselever som valde att svara på frågan och de är företrädesvis 

positiva till skolbiblioteket och studiemiljön. En elev betonar att hen inte gillar 

böcker, medan övriga fem som alla tillhör en annan skola menar att det är en 

lugn och bra plats för studier. En elev skriver:  

 
Jag gillar att studera i en tyst miljö men också där man får prata. Biblioteket är 

en mysig plats tycker jag. 

 

Några elever svarar att de inte brukar vara i skolbiblioteket och de flesta 

uppger då inte något skäl till detta, men enstaka elever uppger att de gillar platsen 

trots att de inte brukar vara där.  

 
Kan vara trevligt ibland men jag sitter hellre utanför skolans bibliotek på annan 

plats. 

 

Några elever från olika skolor beskriver skolbiblioteket som både positivt och 

negativt. De här eleverna menar att de uppskattar skolbiblioteket som en plats 

för studier, men att det ofta kan bli stökigt eller högljutt vilket påverkar 

studieron. De här svaren var jämnt fördelade mellan skolorna. 

 
De[t] är bra att plugga där när de väl finns plats, ibland kan de va lite högljutt. 

 

Om det finns plats så är det oftast ett trevligt ställe att studera på. Det är dock 

inte ovanligt att där finns högljudda grupper som förstör studieron. 

 

Flera elever svarar dock enbart negativt och menar att det är stökigt med dålig 

studiero i biblioteket. Även om svaren är negativa, går det alltså att utläsa att de 

här eleverna förväntar sig att skolbiblioteket ska vara lugnt och anpassat för 

studier.  

 
Mycket ljud och lite studie utrymme 

 

Det är väldigt stökigt och ingen arbetsro finns 

 

Det är en väldigt stökig plats tyvärr. Det uppfyller inte sin riktiga funktion. 

 

Drygt hälften av de negativa svaren kommer från samma skola, men övriga svar 

var fördelade mellan de olika skolorna. I samtal med skolbibliotekarier på berörd 

skola framgår det att de har haft svårt med bemanningen i biblioteket under en 

period i nära anslutning till studien, när skolbibliotekarierna är på annan plats. 

Det här är också en av de skolor som uppger att de är ute i klassrummen mer än 

flera av de andra skolorna. Ytterligare ett fåtal elever uttrycker sig negativt och 

hänvisar till att de ogillar tystnad och/eller böcker.  

Några elever nämner även att det finns för få sittplatser, eller att sittplatserna 

lämpar sig mest för grupper, eller att de saknar avskilda studierum. En elev 

uttrycker det så här:  

 
Inte jättemycket ”ensamma” platser där man kan sitta själv utan andra runt 

omkring. Till exempel grupprum eller avgränsande delar vilket jag tycker är 

en nackdel. annars gillar jag att plugga där eftersom det är den minst högljudda 
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platsen i skolan, bortsett från grupprum som jag sällan kan ha möjlighet till att 

sitta i. 

 

Alexandersson et al. (2007) såg i sin studie hur läsplatser försvann från 

skolbiblioteken till förmån för grupplatser. Eftersom skolan i hög utsträckning 

omfamnar den sociokulturella synen på lärande har det därför även blivit 

vanligare att möblera för grupparbeten och samtal, vilket åtminstone den här 

eleven noterar som ett problem. Chambers (2011) menar dock att det är positivt 

för elevers läsning om skolan utformas med hjälp av små läshörn, vilket 

ovanstående elev förväntar sig av just skolbiblioteket.  

När eleverna fick frågan vad de skulle sakna om skolbiblioteksverksamheten 

försvann svarade alltså 101 elever, och det framkommer ytterligare några 

aspekter av vad skolbiblioteket som plats gör för eleverna, samtidigt som några 

aspekter upprepas. En klar majoritet betonar fortfarande studieplatsen och 

betydelsen av rummet. Flera elever uttrycker att de skulle sakna helheten, dvs. 

både skolbiblioteket som plats och dess resurser, samt skolbibliotekarien. Flera 

nämner främst skolbibliotekarien, varav majoriteten syftar på bibliotekariens 

kompetens och några syftar på bibliotekarien som person. Återigen betonar 

eleverna främst lugnet som finns i skolbiblioteket, och flera elever uttrycker i 

den här kontexten att det är en plats där man kan känna sig trygg, där man kan 

slappna av eller få vara ifred. Det här stämmer väl överens med teoriramen om 

det porösa rummet med de svagare strukturerna. 
 

Utrymmet, att känna möjligheten att gå till biblioteket som för mig är en trygg 

och trevlig plats som jag trivs på. Jag hade även saknat möjligheten att låna 

böcker och få tag på läsmaterial till både skolmaterial som till egen personlig 

läsning. 

 

De bekväma möblerna påpekas även i flera fall som något de skulle sakna. 

Enstaka elever nämner närheten som en aspekt och hur smidigt det är att ha ett 

bibliotek på skolan. Flertalet uppger att de skulle sakna böckerna och några 

uppger databaserna. Några uppger att de inte vet eller inte skulle sakna något.  

Det syns inte några tydliga mönster mellan de olika skolornas svar på vad 

de skulle sakna mest om skolbiblioteket försvann, vilket betyder att de olika 

skolornas elever värderar ungefär samma saker. De två skolorna med 

yrkesförberedande elever får skilda svar. Den ena skolans yrkesförberedande 

elever som valde att svara på frågan uttrycker antingen att de inte skulle sakna 

något eller att de skulle sakna utrymmet. Den andra skolans yrkesförberedande 

elever som valde att svara betonar att de skulle sakna lugnet, arbetsmiljön och 

servicen.  
 
Det hjälp man behöver för att hitta en bok som man tycker om. Sen så skulle 

jag sakna det arbetsmiljön i biblioteket för att det är så lugnt. 

 

en lugn plats med bekväma fåtöljer som ligger centralt i skolan 

 

Vi elever är alltid nära till hands om vi behöver böcker att läsa samt läroböcker 

som vi behöver till vårt skolarbete! Att behöva gå ned till stadsbiblioteket om 

man behöver en bok känns väldigt omständigt! Skolans bibliotek är ett måste 

i skolan anser jag. 

 

Eftersom den här studien inte har samlat in data om respondenternas 

könstillhörighet, går det alltså inte att se om den här skillnaden mellan skolorna 

kan bero på en obalanserad representation av könen eller om variationen har 

andra orsaker. 
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Förutom problematiken på en av skolorna med ett något stökigt skolbibliotek, 

är positiva och negativa svar överlag jämt fördelat mellan de olika skolorna. Det 

blir tydligt att vare sig eleverna uttrycker sig positivt eller negativt till sitt 

skolbibliotek som plats, är det för dem främst en plats som ska vara lugn där man 

kan studera eller bara slappna av (jmf Rafste, 2001). Förvånansvärt få lyfter fram 

platsen som en plats att umgås på, men det kan kopplas samman med att de 

främst förknippar biblioteket med studier och känner att det är det de förväntas 

svara, när de i själva verket kanske även nyttjar biblioteket till att umgås med 

vänner. Om de uttrycker sig negativt är det ofta för att platsen inte är den lugna 

plats som de förväntar sig. Lugnet och den trevliga stämningen tycks hänga 

samman med skolbibliotekariens närvaro i rummet (jmf Dressman, 1997).  

6.5.2 Bibliotekariens betydelse 

På frågan vad de skulle sakna om skolbiblioteksverksamheten försvann valde 

101 elever alltså att svara, varav knappt hälften av eleverna svarade att de skulle 

sakna skolbibliotekarien. En dryg fjärdedel betonar kompetensen och den hjälp 

de kan få av bibliotekarien med att hitta källor och några betonar hjälp med 

gymnasiearbete eller handledning i informationssökning. Även här specificerar 

vissa elever flera olika typer av hjälp de har fått och då kan de eleverna finnas 

representerad i flera olika kategorier. 
 

Hjälpen och biblioteket utvecklar skolan på ett positivt sätt och jag tror också 

att eleverna skulle sakna den extra hjälpen som lärare inte har tillräckligt med 

tid med. De underlättar elevernas arbetsgång om man skulle behöva 

vägledning. 

 

En lugn plats att gå till och deras hjälp och intresse för vår skolgång. De 

relaterar mer till svårigheter i faktasökning än många lärare och det är skönt 

att bara få den bekräftelsen när uppgifterna känns tunga. 

 

Hade saknat någon att be om hjälp angående böcker sökmotorer osv! Man 

behöver en skolbibliotekarie 

 

Flera elever nämner vänligheten som en viktig punkt: att de blir välkomnade 

eller får en pratstund.  
 

Möjligheten att få hjälp med både boktips och databaser. Den personliga biten 

med ett bibliotek. 

 

Att de är så himla trevliga, att jag alltid kan fråga dem samt att jag inte längre 

kan låna skönlitteratur smidigt. 

 

att ha någon som "välkomnar" en när man kommer in i mediateket. det känns 

bra att ha en lärare nära ifall man skulle vilja ha hjälp eller ha frågor krig något 

ämne 

 

Några betonar trygghetsaspekten som något de skulle sakna och det tycks då 

kopplas samman med närvaron av skolbibliotekarien. 
 

Den trevliga miljön och personal. En plats där man känner sig trygg och 

välkommen. Personalen är alltid trevlig och villig att hjälpa till 

 

Jag skulle främst sakna möjligheten att gå dit och samtala och såklart låna 

böcker, främst skönlitterära! Samtalar alltid med bibliotekarien efter jag lånat 

och läst, vilket är supertrevligt. Det är bara en allmänt säker plats att vara på. 
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Två yrkesförberedande elever nämner skolbibliotekariens kompetens och 

service, medan de andra sex som svarade på frågan betonade platsen, studieron, 

eller att de inte skulle sakna något.  

På frågan om bra handledning eller hjälp som de minns svarade 112 elever, 

varav några elever svarade att de inte kom på något. Ungefär hälften av eleverna 

uppger att de minns att de har fått hjälp med att hitta källor. Många nämner 

gymnasiearbetet i det här sammanhanget.  
 

Jag och min klasskompis letade relevanta böcker till vårt gymnasiearbete. Då 

fick vi mycket bra hjälp med att hitta böcker som var användbara för vårt 

arbete, som vi annars inte hade hittat. Det var mycket bra! 

 

Fick hjälp med länkar till mitt gymnasiearbete, vilket gjorde att jag kunde 

samla bättre sidor och använda deras fakta som var relavant för ändamålet. 

 

Några elever svarar lite otydligt på vilken typ av hjälp de har fått då de säger att 

de fått hjälp med gymnasiearbetet. Flertalet elever uppger att de fått handledning 

i informationssökning, källhantering och/ eller källkritik. Några elever nämner 

att de fått hjälp med att hitta eller söka efter trovärdiga källor, dvs. sökkritik. 

Enstaka elever nämner hjälp med verktyg för att veta om en källa är sann eller 

inte, dvs. källkritik och källtillit. Enstaka elever nämner hjälp med källhantering. 

Många nämner i det här sammanhanget att skolbibliotekarien höll i bra och 

informativa lektioner inför gymnasiearbetet om informationssökning och de 

olika databaserna.  
 

Inför gymnasiearbetet visade de hur man kunde använda sig av olika databaser 

och hur dessa fungerar, vilket jag inte visste tidigare 

 

Skolbibliotekarien visade våran klass hur tex google fungerade och hur man 

söker så man får fram de mest relevanta. Jag och min kompis lyckades få fram 

de bästa sidorna och källorna till vårt gymnasiearbete tack vare det. 

 

information till gymnasiearbete och andra rapporter hur man källanvisar och 

letar trovärdiga källor. Även bra handledning om man letar faktaböcker i 

biblioteket eller andra relevanta böcker. 

 

Inför gymnasiearbetet fick jag mycket hjälp med hur man strukturerat söker 

efter källor och information istället för att famla runt samt att de var väldigt 

hjälpsamma i forma av vägledning vilket hjälpte mig hitta rätt väg att gå i mitt 

arbete. 

 

Jag fick hjälp gällande material och metod i mitt gymnasiearbete där min 

bibliotikarie på en pedagogisk och strukturerat sätt hjälpte mig att förstå vad 

målet var och hur ska skulle uppnå det. 

 

I det sista av ovanstående citat nämns att bibliotekarien var ”pedagogisk”. I ett 

annat tidigare redovisat elevsvar omnämns bibliotekarien som en ”lärare”. I 

samtal med skolbibliotekarier i inledningsskedet av studien uttrycktes det ett 

antagande att skolbibliotekarien alltmer har fått en roll liknande lärarens, och då 

antogs det att eleverna möjligen inte skulle beskriva skolbibliotekarien som en 

omtänksam person man känner sig trygg med i den utsträckning som de faktiskt 

gör. Den här studiens elever och skolor visar snarare att den traditionella bilden 

lever kvar där skolbiblioteket och skolbibliotekarien förknippas med svagare 

strukturer och ett mer tillåtande klimat (jmf Rafste, 2001). Möjligen hänger det 

samman med att skolbiblioteket fortfarande bemannas i hög utsträckning och att 

skolbibliotekarien på de flesta skolorna inte är ute i klassrummen så till den grad 

att de inte längre befinner sig i skolbiblioteket. Möjligen är situationen något 
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annorlunda på den ena skolan som omnämnts tidigare, vilket gör att 

skolbiblioteket också beskrivs som ”stökigare” av eleverna.  

Två elever nämner att de fått hjälp med läsning på olika sätt: en elev nämner 

lektion om lässtrategier och en annan nämner en litteraturdiskussion i 

klassrummet där skolbibliotekarien hjälpte dem att komma vidare i sin 

diskussion.  
 

Det var en gång som skolbibliotekarien kom ut i klassen och berättade om 

lästekniken. Detta tycker jag var väldigt hjälpande då som beskrev hur man 

skulle lägga upp sin läsning, hur man skulle tänka osv. 

 

När de är med på bok diskussioner i klassen är de hjälpsamma genom att dela 

med sig av sina tankar och kan hjälpa oss att diskutera. 

 

Några elever nämner hjälp med kopiator, skrivare, tillhandahållande av 

mikrofon, saxar och dylikt. En elev nämner intressanta boktips i biblioteket. En 

elev menar att den bästa hjälpen har varit platsen och tillgången till tyst rum för 

inspelning av podd. Det här visar på att även mindre aspekter av den service som 

skolbiblioteket tillhandahåller spelar roll för eleverna, eftersom de har en plats 

dit de kan vända sig för hjälp med både stora och små saker. Några elever svarar 

att de inte tycker att skolbibliotekarien är till någon hjälp. 
 

Jag använder främst internet för att hitta materiell till mitt skolarbete och då är 

jag inte i behov av en bibliotekarie. Så har inte bett om handling från dem. 

 

Använder inte det speciellt mycket. När någon kommit till klassen har det 

handlat om saker vi redan kunnat vilket inte riktigt inspirerar. 

 

med tanke på att jag bara har haft en skolbibliotekarie prata åt mitt håll en gång 

under mina tre år i skolan, och det var i helklass, så är frågan inte speciellt 

tillämplig på situationen. Man kanske skulle tänka att det är mitt fel för att jag 

inte har gått och pratat med dem själv, men hur sällan de kommer och pratar 

med oss så är det svårare att gå och prata med dem själv. 

 

Det sista citatet ovan, betonar vikten av att som skolbibliotekarie vara synlig 

även i de klasser där de inte samverkar med lärarna i lika hög grad. Om eleverna 

känner att de får en relation till skolbibliotekarien, ökar chansen att de vänder 

sig dit för handledning. Det kan dock vara problematiskt för två skol-

bibliotekarier att upprätthålla synligheten för 1500 elever, både ur en tidsaspekt 

men också ur ett sociokulturellt perspektiv då det kan upplevas som krävande 

(eller omöjligt) att upprätthålla så många sociala relationer. 

Av de 26 yrkesförberedande elever som deltagit är det få som valde att svara 

på frågan om de mindes någon hjälp eller handledning av skolbibliotekarien. Två 

elever från den ena skolan skriver att de inte minns eller har fått någon hjälp. 

Fyra elever från den andra skolan skriver att de har fått hjälp att hitta källor och 

en elev beskriver hjälp att söka efter källor. Avsaknaden av svar i kombination 

med skolbibliotekariernas egen utsago om bristande kontakt med de yrkes-

förberedande eleverna visar på att den uppsökande kontakten i klassrummen kan 

spela roll för elevernas upplevelse av skolbiblioteket och dess relevans. Det kan 

även vara så att de yrkesförberedande eleverna inte upplever skolbiblioteket som 

relevant i lika hög grad, då de kopplar samman skolbiblioteket med mer 

teoretiska skolämnena som de inte läser i samma utsträckning. Hill (1998) menar 

därtill att dessa ämnen inte heller uppskattas i samma utsträckning av yrkes-

eleverna.  

 Det syns en någorlunda jämn fördelning mellan de olika skolorna och vilken 

typ av hjälp eleverna uppger. På de skolor där det finns fler respondenter nämns 
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både den mer serviceinriktade hjälpen där de fått hjälp att hitta källor, men även 

lektioner i informationssökning och källkritik eller handledning på plats i 

biblioteket. Även fördelningen över olika former av hjälp med gymnasiearbetet 

är jämn mellan skolorna. På de skolor där färre elever har svarat, saknas ibland 

omnämnandet av hjälp med gymnasiearbetet och/eller lektioner i informations-

sökning och källkritik, men det här behöver inte betyda att det inte har ägt rum.   

Eleverna betonar således att bibliotekariens hjälp eller handledning främst 

har lett dem fram till användbara resurser, samtidigt som även handledning och 

undervisning i informationskompetens nämns i förhållandevis hög utsträckning. 

De ser biblioteket som en lugn plats för studier och avkoppling, och de förväntar 

sig att det ska vara tyst i lokalen.  

6.6 Samband mellan enkätensvaren 

Tidigare forskning (Clark, 2010) visade att de eleverna som använde skol-

biblioteket också var mer vana läsare, mer intresserade av läsning och ansåg att 

skolbiblioteket hjälpte dem i skolarbetet, till skillnad från dem som inte använde 

skolbiblioteket. Den här studien undersökte visserligen inte om eleverna tycker 

om att läsa, men det syns enbart ett svagt samband mellan upplevd läsvana och 

hur de tycker att de har fått hjälp av skolbiblioteket med sitt läsintresse eller 

strategier för läsning. Inte heller ser man någon stark korrelation mellan upplevd 

läsvana och om skolbiblioteket har hjälpt dem höja studieresultaten eller hjälp 

med strategier för läsning eller informationskompetens. Det syns endast ett svagt 

samband mellan upplevd läsvana och användningen av skolbiblioteket, vilket 

tyder på att skolbiblioteket används av även icke läsvana, men samtidigt att det 

finns upplevt läsvana som inte använder skolbiblioteket. Det finns ett relativt 

starkt samband mellan upplevd läsvana och vad eleverna tycker om 

skolbiblioteksbeståndets relevans för fritidsintressen.  

Det finns ett starkt samband mellan vad eleverna tycker om beståndets 

relevans för studierna och om de upplever att de har blivit hjälpta med 

studieresultat, läsning och informationskompetens. Det syns även starka 

samband mellan vad eleverna har svarat på de olika frågorna om hjälp med 

läsning och de olika frågorna om hjälp med informationskompetens. De elever 

som upplever att de har fått hjälp med läsning och informationskompetens 

upplever även att skolbiblioteket har hjälpt dem att förbättra studieresultaten.  

Sambandet mellan självskattad vana vid informationssökning och källkritik 

och hur eleverna upplever att de har fått hjälp med informationskompetenser av 

skolbiblioteket är icke-existerande. Sambandet mellan självskattade kompetens 

i informationssökning och hur ofta de besöker skolbiblioteket är icke-

existerande. Likaså är ett eventuellt samband mellan användningen av skolans 

databaser och självskattad kompetens i källkritik icke-existerande. Det finns inte 

heller något tydligt samband mellan användning av databaser och självskattad 

kompetens i informationssökning.  

Det syns inga tydliga samband mellan hur ofta de är i skolbiblioteket och 

självskattad läsvana eller informationskompetens. Det här kan vara en indikation 

på att skolbiblioteket används av alla, oavsett läsintresse. I en skolmiljö blir 

biblioteket relevant ändå. Däremot finns det ett samband mellan vad eleverna 

tycker om skolbiblioteket som plats och vad de anser om skolbibliotekets 

bestånd för studier och fritid.  

En slutsats av sambandsanalysen är således att om eleverna är positiva till 

den hjälp de får av skolbiblioteket har de i regel svarat positivt på alla frågorna 

som är relaterade till hjälp, samt att beståndet är relevant för studierna. Däremot 
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syns det inga tydliga samband mellan hur ofta eleverna besöker skolbiblioteket 

eller vad de tycker om biblioteket som plats och hur de upplever att de har blivit 

hjälpta av skolbiblioteket. Det är inte konstigt att få starka samband framkommer 

i analysen. Eftersom det är individer som dels har skattat sig egen kompetens 

och dels skattat sina egna upplevelser av en verksamhet, går det inte att placera 

respondenterna i tydliga kategorier. Upplevelser påverkas av sociala 

sammanhang och möten och är inte heller statiska. Däremot är det intressant att 

det inte enbart är de upplevt läsvana eleverna som besöker skolbiblioteket, och 

inte heller är det enbart de elever som frekvent besöker skolbiblioteket som 

upplever att de får hjälp av skolbibliotekarien. Skolbiblioteken tycks således ha 

en mångfacetterad funktion för studiens deltagare.  

6.7 Sammanfattande kommentar 

Studiens resultat pekar således mot att eleverna framför allt ser skolbiblioteket 

som en lugn och tyst plats att studera på med resurser att tillgå och med en 

skolbibliotekarie på plats med kompetensen och personligheten att höja 

bibliotekets rumsliga betydelse. Mer än hälften (64%) av eleverna har svarat att 

de helt eller delvis tycker om att vara i skolbiblioteket och nästan hälften (47%) 

svarar att de är där åtminstone någon gång i veckan, men oftast flera gånger i 

veckan. De beskriver biblioteket som en lugn plats för studier och förhållandevis 

få beskriver biblioteket som en plats för socialt umgänge. Därtill beskrivs platsen 

som mysig och trygg, och ofta kopplas detta samman med närvaron av en snäll 

och hjälpsam bibliotekarie. Eleverna var eniga om att de vet var de hittar 

skolbibliotekarien (85%). Eftersom enstaka ord och begrepp var återkommande 

gjordes även en ordsökning i resultatfilen för att se hur många elever som faktiskt 

använde sig av orden. Orden lugn eller tyst används av 44 elever, ibland även 

vid flertalet tillfällen per individ, vilket då kan ställas i kontrast till att sju elever 

uttryckte att skolbiblioteket är en bra social mötesplats. Orden trygg eller säker 

används för att beskriva skolbiblioteket av fem olika elever från fyra av de sex 

olika skolorna. Det är ett förhållandevis litet antal elever, men det är ändå 

anmärkningsvärt att det är ord som det finns ett behov hos elever att nämna på 

flera av skolorna. Det är även återkommande ord i forskning om skolbibliotekets 

fysiska rum (jmf Dressman; Limberg; Rafste). Ordet mysigt används därtill av 

sju elever. 

Det är ungefär en tredjedel av eleverna som svarar positivt om hjälp med 

informationskompetens, men då något fler som svarar positivt om hjälp med 

informationssökning. Något fler upplever att de fått hjälp med informations-

kompetens än med läsning, vilket dels kan kopplas samman med skolans 

prioriteringar och dels att det är det som eleverna upplever att de helst vill ha 

hjälp med. Eleverna svarar förhållandevis likt på de olika frågorna om 

informationskompetens, men uppger att de får något mer hjälp med att bli bättre 

på att söka efter information. På samtliga frågor svarar eleverna oftast antingen 

att de är delvis positiva, neutrala/likgiltiga eller att de är helt negativa till 

påståendet. Få elever är således odelat positiva eller delvis negativa. De svarar 

alltså något mer negativt på frågorna kopplade till läsning, och särskilt då 

frågorna kopplade till hjälp med lässtrategier eller hjälp med att bli bättre på att 

diskutera texter. Mest hjälp vad gäller läsning upplever eleverna att de får genom 

att skolbiblioteket presenterar texter för dem som de sedan har tyckt om att läsa. 

Det påståendet har liknande svarsfördelning som frågorna om informations-

kompetens. Möjligen kan informationskompetens vara det ämne eller den 

litteracitet som eleverna själva upplever att det finns en tydligare roll för 
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skolbiblioteket att fylla. Lärare jobbar med andra litteraciteter med hjälp av 

texter, ord och begrepp relevanta för respektive kurs eller ämne. Informations-

kompetens har dock varit ett förbisett ämne i skolan, vars litteracitet 

skolbibliotekarien nu kan tillgodose elever och lärare. Elevernas egen 

självskattning relaterade till skoluppgifter tyder dock på att de redan upplever 

sig som kompetenta, men att skolbibliotekets roll för dem då blir att effektivisera 

processen.  

De yrkesförberedande eleverna som valde att besvara enkäten är få till 

antalet och företrädesvis ganska negativt inställda till skolbiblioteket, vilket gör 

att deras svar har påverkat helheten och på så vis ”dragit ned” de studie-

förberedande elevernas resultat något. Skolbibliotekarierna själva uppger att de 

har särskilt svårt att nå ut till de klasserna och särskilt då yrkeslärare, vilket leder 

till att de här eleverna inte möter skolbiblioteket i sin undervisning i samma 

utsträckning, som i sin tur leder till att skolbiblioteket förblir en perifer plats för 

dem. En skola uppger dock att eleverna har likvärdig tillgång till skolbiblioteket, 

samtidigt som en annan skola med enbart studieförberedande elever uppger 

samma problematik med likvärdighet. Således verkar likvärdighet vara en 

diskussion som förekommer på merparten av skolorna, oavsett elevgrupper.  

Ovanstående empiriska fynd kommer diskuteras mer djupgående i 

diskussionsavsnittet. 
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7 Diskussion 

Studien undersökte alltså hur eleverna såg på skolbibliotekets roll i deras lärande 

utifrån olika aspekter. Studien utgick från hypotesen att eleverna tyckte bra om 

sitt skolbibliotek och att de ansåg att det var en bra resurs i deras studierelaterade 

lärande, samt att eleverna uppskattade studiemiljön i skolbiblioteket, även om 

den möjligen hade reducerats något när skolbibliotekarierna i lägre utsträckning 

förväntas bemanna skolbiblioteken för att istället arbeta integrerat i 

undervisningen. Studien utgick från tre forskningsfrågor för att ta reda på hur 

eleverna upplever att de fått hjälp: 

 

 Hur upplever eleverna att de får stöd av skolbiblioteket med sin 

informationskompetens? 

 Hur upplever eleverna att de får stöd av skolbiblioteket med sin läsning? 

 På vilka andra sätt upplever eleverna att de får stöd av skolbiblioteket? 

 

Möjligen hade ett något annorlunda resultat förväntats, där skolbiblioteken var 

obemannade i större utsträckning och att fler elever kände sig osäkra kring var 

de hittar skolbibliotekarien. Möjligen fanns det därtill en förväntan att 

skolbibliotekarien var ute i klassrummen i ännu större omfattning än vad som 

beskrevs. En flytt från skolbiblioteket in i klassrummen skulle kunna medföra 

svårigheter med bemanning av skolbiblioteket vilket kan bidra till att eleverna 

upplever biblioteket som otillgängligt: beståndet finns tillgängligt, men inte 

expertisen från skolbibliotekarie. Det här visade sig dock inte stämma, då 

eleverna verkar veta var de hittar sina skolbibliotekarier, samt att 

bibliotekarierna själva uppger att en av dem nästan alltid befinner sig i 

biblioteket. Kanske förväntades att den pedagogiska funktionen i klassrummet  

skulle dominera framför bemanning i högre utsträckning på ”Skolbibliotek i 

världsklass”. Samtidigt förväntades därför att i och med de nya prioriteringarna 

skulle eleverna ha svårare att se vad skolbiblioteket faktiskt är och gör, men 

enkäten gav inga tydliga indikationer på något sådant. Möjligen beror det 

sistnämnda på att enkäten främst efterfrågade hur eleverna får hjälp och inte 

upplevda nackdelar med verksamheten, vilket gör att elever med eventuella 

synpunkter blev mer benägna att inte svara på de öppna frågorna (eller inte svara 

på enkäten överhuvudtaget).  

I diskussionen lyfts de största empiriska fynden med hjälp av fyra tematiska 

avsnitt: rummets betydelse och skolbibliotekariens närvaro, skolbibliotekets 

pedagogiska roll, skillnaden mellan yrkesförberedande och studieförberedande 

elever, samt likvärdighet gentemot olika elevgrupper.  

7.1 Rummets betydelse och skolbibliotekariens 
närvaro 

Det blir tydligt genom den här studien att eleverna på deltagande skolor i hög 

utsträckning upplever skolbiblioteket som en viktig och trygg plats för 

återhämtning och en lugn plats för studier. Shenton (2014) noterade att eleverna 

såg skolbiblioteket som en plats för läsning, återhämtning och umgänge. 

Tidigare studier på högstadieskolor och gymnasieskolor (Alexandersson et al, 

2007; Rafste, 2001) betonade att elever gärna ser biblioteket som en social 

mötesplats, vilket inte har synliggjorts i konkret bemärkelse genom den här 

studien. Eleverna lyfter fram att de främst ser skolbiblioteket som en lugn 
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studieplats, och i de fall där miljön i biblioteket har varit högljudd lyfter eleverna 

detta som ett problem. Möjligen beror det här ”avvikande” resultatet på att det 

har skett en förändring där skolbiblioteken åter får en starkare 

studiemiljöanpassad framtoning, eller också beror resultatet på enkätfrågornas 

utformning och genomförande där den situerade identiteten och den 

sociokulturella kontexten där enkäten genomfördes har påverkat svaren mot att 

fokusera mer på studierelaterade aktiviteter. Det kan även bero på att elever från 

olika åldersgrupper tillfrågats i de olika studierna och att eleverna därför uppnått 

olika grad av mognad i förhållande till sina studier. Det är förmodligen så att 

eleverna även i den här studien använder skolbiblioteket som en social 

mötesplats, där de samtidigt bedriver studier och umgås genom sina studier, men 

då under förhållandevis lugna former. Det blir i vilket fall som helst tydligt att 

för de elever där skolbiblioteket har en central position, finns det även 

förväntningar på skolbiblioteksverksamheten, vilket kan bero på tidigare 

erfarenheter, skolbibliotekariens inverkan på atmosfären eller ”traditioner som 

sitter i väggarna” (jmf Dressman, 1997).  

Skolbibliotekarien nämns även i det här sammanhanget och verkar 

betydelsefull för eleverna, genom att vara snäll, omtänksam och hjälpsam. Det 

verkar som om skolbibliotekariens närvaro bidrar till att platsen upplevs som 

lugn och trygg, vilket även Dressman (1997) och Rafste (2001) beskrev i sin 

forskning. Det är värt att stanna lite vid det faktum att några elever även i den 

här studien väljer att beskriva skolbiblioteket som just en trygg eller säker plats. 

Innebär det att det finns andra platser på skolan som är otrygga? Eller syftar de 

möjligen på att andra miljöer kan upplevas mer bullriga, stressande eller 

kravfyllda? I det sociokulturella sammanhanget, där samtal och lärande genom 

andra värdesätts, är det lätt att extroverta individerna blir norm eller premieras. 

Det är dock lika viktigt att tillgodose de introverta individernas behov. Kanske 

fyller då platser eller vrår att dra sig undan till för återhämtning en viktig 

funktion. Möjligen blir skolbiblioteket även en plats för de ensamma eleverna 

att bli mindre ensamma, eller mindre synligt ensamma. 

På den skola där skolbiblioteket i hög utsträckning inte varit bemannat under 

en period, har det samtidigt blivit en stökigare miljö och eleverna på den skolan 

uttrycker missnöje inför detta och förväntar sig även här ett lugnt bibliotek. Här 

kan det antas att strukturer och traditioner har ändrats och därför inte lever upp 

till det som tidigare biblioteksanvändande elever efterfrågar. Möjligtvis har 

elever som ser biblioteket som en mötesplats tagit över det porösa rummet och 

sätter mer tillåtande strukturer vad gäller ljudvolym. Rafste (2001) såg i sin 

studie på en av skolorna hur eleverna befäste strukturerna i skolbiblioteket. Det 

kan även vara sammankopplat med möblering, då ett sådant bibliotek möjligen 

främst är inrett för att stödja grupparbeten och således sänder signaler om att 

samtal och umgängeshäng är välkommet. Dock användes bibliotekarien på 

Rafstes skolor inte som en pedagogisk resurs, vilket kanske möjliggjorde för 

eleverna att äga rummet i högre utsträckning. På en skola där bibliotekarien 

samverkar med lärare och fungerar som en pedagogisk funktion i klassrummet, 

torde det vara rimligare att skolbibliotekarien har andra förutsättningar i sin 

yrkesprofession att påverka rummet genom att skapa och befästa strukturerna. 

Genom att synas i klassrummet torde även de starka strukturerna i något högre 

mån överföras till skolbiblioteket. Genom att ha figurerat i en lärarroll i 

klassrummet bevaras möjligen den situerade identiteten i elevernas förståelse av 

bibliotekarien, och i viss mån även skolbiblioteket. Det här förutsätter dock att 

bibliotekarien är närvarande i rummet, vilket kan jämföras med vad som händer 
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om läraren lämnar klassrummet trots de upplevt starkare strukturerna som råder 

där. 

Dressman (1997) betonade även att skolbiblioteket i högre grad bidrog till 

lärande genom lust och även lustläsning, medan klassrummet stod för det 

kravfyllda lärandet, och Dressman poängterade att en kombination av de här 

traditionerna vore önskvärt för ett bibliotek i en skolkontext. Möjligen är det just 

det som de här skolorna har lyckats uppnå, med tanke på det resultat som vi ser 

i den här enkätstudien. Eleverna tycks i hög utsträckning förknippa skol-

biblioteket med studier snarare än som en social mötesplats, vilket gör att 

eleverna verkar använda det till att arbeta med pågående skolprojekt eller för att 

studera inför prov. Även om eleverna tycks positiva till att biblioteket har 

relevant media även för deras fritid, så talar eleverna nästan uteslutande om 

informationssökning i relation till sina studier. Enstaka elever nämner att de har 

fått tips på litteratur för fritidsläsning. Det här kan dock hänga samman med 

utformningen av enkäten och formuleringen av frågorna. Än dock känns det 

rimligt att gymnasiebiblioteken idag är starkt förknippat med studierelaterade 

aktiviteter. Sedan är det säkert så att det sker läsfrämjande aktiviteter kopplade 

till lustläsning i högre omfattning i skolbiblioteket än i klassrummet. 

Eftersom majoriteten av eleverna uppger att beståndet känns relevant för 

såväl studier som fritidsintressen, dras slutsatsen att skolbiblioteket är relevant 

både för elevernas självstudier och fria läsning, vilket var två av de fyra 

dimensionerna som Limberg (2003) synliggjorde genom att lyfta Markless och 

Streatfields (1994) modell. Respondenter bekräftar även att deras skolbibliotek 

uppfyller förväntningarna på ett skolbibliotek som enligt samma modell säger 

att skolbiblioteket ska stödja eleverna i att bli självständiga och samtidigt vara 

anpassat för undervisningens behov, genom att ge exempel på hjälp som såväl 

stödjer dem i undervisningen som hjälper dem att bli självständiga i sin 

informationssökning. Även om varje elev inte upplever det så, finns det flera 

elever som bekräftar att skolbibliotekets arbetsmetoder går åt det hållet.  

7.2 Skolbibliotekets pedagogiska roll 

För att synliggöra hur eleverna såg på skolbibliotekets roll i deras lärande valde 

studien att titta på skolbibliotekets två centrala ben: läsning och 

informationskompetens med hjälp av en forskningsfråga för vartdera benet. Det 

framgår av DIK:s (u.å) definition av ett ”Skolbibliotek i världsklass” att ett 

sådant bibliotek bland annat förväntas arbeta för att stärka elevernas språkliga 

förmåga och digitala kompetens, samverka med både skolledning och lärare 

kring undervisning, och på andra sätt stödja elever och lärare i deras litteratur- 

och medieanvändning. Som tidigare påtalats har Skolinspektionen (2018a) vid 

sin granskning av skolbibliotek på mellanstadieskolor noterat att det fanns brister 

vad gällde likvärdighet, stöd från skolledare och integrering i den pedagogiska 

verksamheten, samt i arbetet med värdegrunden på nästan samtliga 

skolbibliotek. Skolor fick även kritik för sitt bristande arbete med informations-

sökning och källkritik. Det har synliggjorts i tidigare forskning att skolbibliotek 

som inte bemannas av yrkesutbildade bibliotekarier oftare arbetar ensidigt med 

läsning (Gärdén, 2017). 

Det framgår av resultatet att ett mångfacetterat arbete pågår i skolbiblioteks-

verksamheterna, då arbete med såväl informationskompetens som läsning blir 

synligt från såväl skolbibliotekarier som elever. Betydligt fler elever påtalar 

hjälp med informationskompetens än läsning i de öppna frågorna, och något fler 

är positivt inställda till huruvida de har blivit hjälpta av skolbiblioteket med 
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informationskompetens än med läsning. Fler elever upplever att de har fått hjälp 

med att hitta bra litteratur genom skolbiblioteket, än fått hjälp med strategier för 

att förbättra sin läsförmåga och diskussionsförmåga. Möjligen känner 

gymnasieeleverna en större relevans i att lära sig informationskompetens, eller 

också känner de att skolbiblioteket spelar en större roll i det sammanhanget än 

när det gäller till exempel lässtrategier, där möjligen läraren redan har en 

tydligare roll. Tidigare forskning har visat att skolbiblioteket har mindre 

betydelse för gymnasielever än för grundskolelever (Gärdén, 2017), vilket 

kanske kan kopplas samman med att skolor generellt företrädesvis har arbetat 

med läsning och läsfrämjande som möjligen spelar en större roll på grundskolan. 

Skolbiblioteken (och skolor) har tidigare varit sämre på att arbeta med 

informationskompetens som blir ett tydligare fokusområde i elevernas 

gymnasiekurser än just läsning och läsfrämjande, vilket kan vara en orsak till att 

skolbiblioteket upplevs spela en mindre betydande roll på gymnasiet.  

Det är förhållandevis få elever som svarar att de helt och hållet ställer sig 

bakom påståendena om hjälp med informationskompetens och kanske 

framförallt läsning, och ungefär en tredjedel av eleverna som svarar positivt 

(men något fler vad gäller informationssökning och något färre vad gäller 

lässtrategier). Det kan troligen bero på att eleverna främst känner att det är 

undervisande lärare som dagligen stödjer dem och att de sätter sina svar i relation 

till hur ofta de möter och får hjälp av sin lärare. Det kan även bero på att eleverna 

önskar att de såg mer av skolbibliotekarierna än vad de gör, men eftersom det är 

cirka två skolbibliotekarier på 1000 elever är det självfallet omöjligt för 

bibliotekarierna att vara behjälpliga så till den grad att majoriteten av eleverna 

helt och hållet håller med om att de har fått hög grad av hjälp, eftersom ett sådant 

svar från eleverna förmodligen skulle kräva hjälp ofta och regelbundet. Det här 

är det förmodligen enbart de elever som dagligen befinner sig i biblioteket som 

upplever att de kan svara. Det kan finnas flera orsaker till att fler elever överlag 

tar avstånd till de här påståendena än det är som ställer sig positiva. En anledning 

kan vara att skolbibliotekarien jämförs med läraren som eleverna kanske möter 

oftare och får mer frekvent hjälp av. Det kan även bero på hur eleverna upplever 

sin egen förmåga i relation till den hjälp de får. Om de upplever att de redan är 

självständiga, uppger de förmodligen inte heller att de har fått hjälp att bli bättre. 

Den kan även uppleva att de har fått hjälp, men inte att det har lett till att de har 

utvecklats.  

Det finns som tidigare nämnt svårigheter med att undersöka hur eleverna ser 

på biblioteket som hjälp i deras lärande och som en pedagogisk resurs, då elever 

ofta har svårt att sätta ord på sitt eget lärande (Gildersleeves, 2012). Eleverna 

betonar i hög utsträckning i de öppna frågorna hjälp med att hitta rätt källa och 

även hjälp med informationssökning, men även hjälp med att bli bättre på 

informationssökning. Det syns dock att skolbiblioteken är ute i klassrummen då 

flertalet elever även lyfter detta som god hjälp. Genom sambandsanalysen 

framgick det att det finns ett starkt samband mellan hur eleverna ser på att 

skolbiblioteket har hjälpt dem förbättra studieresultatet och hur de ser på de olika 

formerna av hjälp från skolbiblioteket som behandlades i enkäten. Det här 

betyder således att de elever som uttrycker sig positivt i regel gör det på alla 

frågor, och tvärtom.  

I den snarlika studien av Todd och Kuhlthau (2005) kunde de se att eleverna 

inte enbart såg skolbiblioteket som en serviceinstitution, utan även som en plats 

för studier och för aktivt lärande som hjälpte dem i deras lärprocess. 

Föreliggande studie använde en annan enkätutformning som möjligen gav 

eleverna en större möjlighet till negativa svarsalternativ, men eleverna kopplar 
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även här skolbiblioteket i hög utsträckning till en lugn plats för studier där man 

kan få hjälp av en skolbibliotekarie, både som service och i process. Eleverna 

framhäver att deras studier och skolarbeten effektiviseras med hjälp av 

skolbiblioteket, och även i viss utsträckning att de lär sig arbeta effektivare. Det 

senare var något som framkom tydligt i Todd och Kuhlthaus studie. Fokusen på 

hjälp som en service kan delvis bero på att elever har svårt att se sitt eget lärande, 

och snarare ser den effektivitet som erbjuds studierna genom skolbiblioteket och 

skolbibliotekarien. Det kan även bero på att det är den formen av hjälp som 

eleverna känner störst behov av, alternativt är lättast att sätta ord på. 

Gildersleeves (2012) noterade i sin studie att även lärare hade svårt att sätta ord 

på sina förväntningar på eleverna när det gällde informationskompetens. Det är 

naturligtvis svårt för eleverna att sätta ord på något som pedagogerna har svårt 

att sätta ord på, och det är just därför som samverkan genom olika 

yrkesprofessioner ökar möjligheten till att tydliggöra ett ämne som annars är 

svårt att greppa och som ser väldigt olika ut beroende på informationsbehov och 

kontext.  

Via enstaka studier (Carlsson & Sundin, 2018) och i samtal med 

skolbibliotekarier framkommer dock att det kanske snarare är lärare och rektorer 

som ser vinsterna och blir hjälpta av ett välfungerande skolbibliotek, medan 

eleverna inte ser den konkreta effekten på deras studieresultat. Carlsson och 

Sundin uttrycker det: ”Skolbibliotekariefunktionen har troligen störst potential 

som en pedagogisk resurs för lärarnas kompetensutveckling, även om en 

skolbibliotekarie som även möter elever i en pedagogisk roll definitivt är viktig” 

(2018, s. 73). Vid ett systematiskt arbete med informationskompetens på 

skolorna, har forskning visat att de eleverna utvecklar sina förmågor bättre än 

andra elever. Det här är dock inte nödvändigtvis något som eleverna själva ser 

eller är medvetna om. Det framkommer dock i studien flertalet utsagor från 

eleverna som bekräftar att de har fått hjälp att bli mer självständiga i sina studier, 

kanske särskilt då genom gymnasiearbetet. Trots de spridda svar som 

framkommit, blir det synligt genom studien att skolbiblioteket har en aktiv roll 

ute på skolorna. Målet behöver kanske inte vara att alla eleverna är positivt 

inställda till verksamheten, utan målet borde vara att nå ut till alla elever, vilket 

är en annan sak än att begära att alla elever omfamnar verksamheten. 

I resultatanalysen framgår även att arbetet med läsning i klassrummet inte 

räknas som läsfrämjande aktiviteter av enskilda bibliotekarier, vilket möjligen 

kan ses som en krock mellan bibliotekariens utbildningsbakgrund och dennes 

syn på läsfrämjande utifrån ett folkbiblioteksperspektiv, med vad läsfrämjande 

arbete kan innebära i en skolkontext. Eftersom läsengagemang per definition kan 

skapas genom att olika former av motivation samspelar med varandra, där till 

exempel den yttre motivationen i kombination med social motivation kan skapa 

inre motivation, bör även läsfrämjande arbete kunna sägas ske i klassrummet 

(Clark & Rumbold, 2006; Hultgren & Johansson, 2017). Därför arbetar 

förmodligen även de här skolorna och dess skolbibliotek läsfrämjande med olika 

typer av texter i klassrummet som inspirerar och berikar elevernas möte med 

texter av olika slag, utan att de arbetar direkt med lustläsning eller fritidsläsning. 

Detta på grund av olika definitioner av vad läsfrämjande arbete innebär. 

När det kommer till ett helhetsintryck av jämförelser mellan de olika 

skolornas svar, syns det att de skolor som har fått in färre svar (på grund av 

distribution digitalt) till övervägande del representeras av elever som är positiva 

till skolbiblioteket och den pedagogiska roll det har i deras studier, vilket betyder 

att det är de elever som har tätast kontakt med skolbiblioteket som har valt att 

besvara enkäten. Det syns även att den skola som uppgav att de ger alla elever 
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en likvärdig tillgång till skolbiblioteket, får något lägre frekvens odelat positiva 

svar på de åtta frågorna om hjälp med att bli bättre på läsning och 

informationskompetens. Det här kan således ses som en indikation på att de 

eleverna får en mer likvärdig tillgång till skolbibliotek, men att de i sin tur inte 

upplever sig bli hjälpta i lika hög utsträckning som de positiva eleverna på övriga 

skolor. 

Vidare noterade Gildersleeves (2012) att det finns många olika faktorer som 

spelar in när en positiv effekt ska mätas. Det är därför hon drar slutsatsen att det 

kanske snarare än en välfungerande skolverksamhet än biblioteket enskilt som 

bidrar till skillnader i lärande och studieresultat. Vare sig så är fallet, betyder det 

inte att det ena skulle klara sig utan det andra. Kanske är det så att de här sex 

skolorna är exempel på välfungerande skolverksamheter i sin helhet och att det 

är just därför som skolbiblioteket också fungerar väl, men utan skolbiblioteket 

skulle resten av skolverksamheten likväl förlora en yrkeskompetens som 

erbjuder en pedagogisk funktion i ämnen som idag är högst relevanta: läsning 

och informationskompetens. Genom ett välfungerande skolbibliotek med 

yrkesutbildade skolbibliotekarier som samverkar tillsammans med lärare syns en 

progression i elevers informationskompetens (Alexandersson et al., 2007) och 

förekomsten av ett skolbibliotek verkar gynna det läsfrämjande arbetet på skolan 

och i sin tur elevernas läsintresse (Huysmans et al., 2013). Därför skulle den 

välfungerande skolverksamheten inte vara lika välfungerande utan ett 

välfungerande skolbibliotek, eftersom professionerna kompletterar varandra och 

lärarna därmed avlastas och kan fokusera på ämnen som de är utbildade i. 

Elevernas egna utsagor talar för detta, genom att de värdesätter kompetensen 

som skolbibliotekarier besitter och den studiemiljö som ett skolbibliotek bidrar 

med.  

7.3 Skillnaden mellan yrkesförberedande och 
studieförberedande elever 

Betydligt fler yrkesförberedande elever än studieförberedande valde att avstå 

från deltagande i enkäten. De som frivilligt deltog (eller uppmanades under 

lektionstid) svarade övervägande negativt på frågorna kopplade till hjälp att bli 

bättre på informationskompetens och läsning, och i jämförelse med 

studieförberedande elever betydligt mer negativt. Det här kan möjligen härledas 

till att studien kan vara representerad av klasser som skolbibliotekarier valde ut 

som deltagare i enkäten just eftersom de själva upplever att samarbetet är sämre 

där och de ville undersöka elevernas upplevelser. De skattar sig själva som 

betydligt mindre läsvana än de studieförberedande eleverna, men snarlikt när det 

gäller informationskompetens om än lite lägre. Majoriteten av respondenterna 

vet var de hittar skolbibliotekarien, även om det är något färre än i procentuell 

jämförelse med studieförberedande. De svarar något positivare på frågorna om 

skolbiblioteket som plats och beståndets relevans för studierna, men procentuellt 

fortfarande mer negativt än de studieförberedande eleverna.  

Utifrån den här studiens empiri verkar det alltså som om de 

yrkesförberedande eleverna som tagit del av enkäten, ser lägre grad av relevans 

i skolbiblioteket, dels genom att ha ett lägre deltagande i enkäten och dels genom 

att i hög utsträckning ha svarat negativt på enkätens frågor. De skolorna med en 

till synes något mer heterogen sammansättning av skolklasser, där det finns både 

yrkesförberedande och studieförberedande klasser, uppger större svårigheter 

med likvärdighet. Det är dock svårt att dra några egentliga slutsatser kring 

yrkeselevernas upplevelser av skolbiblioteket på grund av det låga deltagandet. 
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Skolbibliotekarier har uppgett färre möten med de här eleverna och svårigheter 

i att få till samarbeten med undervisande lärare. Det här kan vara en orsak till att 

många yrkeselever ser skolbiblioteket som en perifer plats. Om en skola med 

företrädesvis yrkeselever hade deltagit, hade kanske resultatet sett annorlunda ut 

då de möjligen arbetar annorlunda med de här eleverna. Nu representeras studien 

främst av studieförberedande elever. På de skolor där båda elevgrupperna 

förekommer beskrivs det som enklare att få till samarbeten med de 

studieförberedande klasserna, och med tanke på skolornas storlek äts skol-

bibliotekariernas tid därför upp av de här ”enklare” samarbetena. Däremot 

beskriver även de båda skolorna med enbart studieförberedande elever 

svårigheter i likvärdighet, vilket påvisar att det inte enbart hänger på 

homogenitet i utbildningsprogram utan kanske även brist på tid och resurser för 

samtal och samarbeten, samt möjligen även sociokulturella faktorer så som 

relationsbyggande och oliktänkande. 

Om det skulle vara så att yrkesförberedande elever tenderar att inte se 

samma relevans i biblioteket och läsning som de studieförberedande, stämmer 

det väl överens med tidigare forskning. Asplund (2010) såg i sin studie ett 

gruppbeteende och menade att en social konstruktion etablerade sig i klasserna. 

Det här såg även Malmgren (1992) i sina studier där hon menade att 

yrkeseleverna tenderade att vara mindre benägna att socialiseras in i bildnings-

och läskulturen på skolan. Hon såg även att det var färre yrkeselever som ägnade 

sig åt fritidsläsning och hade svårare även i skolan att anamma en litterär 

identitetsbildning. Wennerström Wohrne (2015) resonerade kring sina resultat 

som visade negativ inställning till fiktionsläsning i jämförelse med studie-

förberedande elever, och hon menade att inställningen riskerar att förstärkas om 

litteraturen misslyckas med att spegla deras erfarenheter eller intresseområden. 

Möjligen är distanseringskulturen bland de här grupperna en förklaring till varför 

det upplevs som svårare för skolbibliotekarierna att få till samverkan. Om även 

yrkeslärarna känner sig osäkra på hur ett sådant samarbete skulle se ut på grund 

av skilda arbetsmetoder och svårigheter i att uppnå samsyn, behöver möjligen 

skolbiblioteken hitta andra metoder som blir relevanta för de här kurserna och 

deras undervisande lärare. Eller möjligen kan det vara yrkeslärare som mer 

uttalat skulle behöva signalera vikten av läsning och informationskompetens 

även i deras ämnen. Det är då intressant att Bessmerskolan i Sandviken som har 

ett ”Skolbibliotek i världsklass”, och som även blev årets skolbibliotek 2018, 

arbetar prioriterat ”tillsammans med yrkeslärarna som läsande förebilder. Även 

vaktmästaren på skolan bidrar i filmer med sina bästa boktips” (Linnerborg, 

2019). 

Det är fortfarande relevant att nå ut till alla elever med skolbibliotekets 

fokusområden: informationskompetens och läsfrämjande. Antingen genom 

skolbiblioteket eller genom lärare, men som forskningen har visat utvecklas 

verksamheten som bäst när de båda professionerna möts och samverkar. 

Möjligen behöver inte eleverna till varje pris komma till skolbiblioteket och 

tycka om att vara där, men då ställs det ett högre krav på att skolbibliotekarien 

och/eller det läsfrämjande arbetet visar sig för eleverna i klassrummet, eller där 

de uppehåller sig mellan lektionerna (eller där de utövar sina fritidsaktiviteter) 

för att skapa sociala sammanhang där elever och yrkesprofessionella möts och 

lär känna varandra. Därtill kan vi ställa oss frågan vad som skulle krävas av 

skolbiblioteket för att även yrkeseleverna skulle se en större relevans i 

verksamheten. Möjligen behöver ett skolbibliotek för de eleverna se helt 

annorlunda ut och ha andra fokusområden än ett skolbibliotek anpassat för de 

studieförberedande eleverna. 
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7.4 Likvärdighet gentemot olika elevgrupper 

Det har framkommit i studien, genom skolbibliotekariernas egna utsagor, att 

likvärdigheten på flera av skolorna ännu inte har uppnåtts fullt ut, även om det 

är en målsättning de har, samtidigt som DIK (u.å.) betonar vikten av utvärdering 

för att uppnå just likvärdighet. Frågan om likvärdighet är svår, men inte något 

för skolbiblioteken att lösa på egen hand, utan ett bekymmer för 

skolverksamheten som helhet, och kanske rektorerna i synnerhet (Danermark, 

2000; Skolverket, 2018). För att verkligen åstadkomma likvärdighet behövs 

möjligen omprioriteringar i verksamheten. Hur gör vi med bemanningen av 

skolbiblioteket om skolbibliotekarierna ska ut till fler klasser och i högre 

omfattning? Om kompetensen försvinner från skolbiblioteket, vad gör då det 

med biblioteksrummet? Det verkar av studiens empiri som att bemanning av 

skolbiblioteket fortfarande är en viktig fråga för eleverna. Även om flera av de 

här skolornas ”Skolbibliotek i världsklass” har svårt att nå ut till skolans alla 

klasser, visar ändå resultatet att de gör skillnad för ett stort antal av skolans 

elever. Därifrån kan och bör en verksamhet alltid utvärderas och utvecklas för 

förbättrad likvärdighet och förhöjd måluppfyllelse för eleverna.  

Möjligen behövs separata planeringar och målsättningar för skolbiblioteks-

verksamheten för studieförberedande och yrkesförberedande program, just 

eftersom behovet av skolbibliotekets pedagogiska funktion kan se olika ut för de 

båda spåren. Schultz (2019) menar att för att uppnå likvärdighet måste inte alla 

skolor och skolbibliotek vara utformade likadant. Däremot ska verksamheten 

anpassas efter den kontext den befinner sig för att måluppfyllelsen ska bli 

likvärdig. Möjligen ser de yrkesförberedande programmens behov i en 

skolbibliotekskontext något annorlunda ut, samtidigt som skolbiblioteket likväl 

borde vara relevant för dem under deras skolgång, då både läsning och 

informationskompetens är aktuella frågor för alla elever. Därför blir det särskilt 

viktigt att just yrkeslärare hittar sätt att få in skolbiblioteket i sin undervisning, 

eftersom de ofta blir förebilder för de ungdomarna och därför ännu mer behöver 

visa att de ”prioriterar” läsning och informationskompetens. Särskilt om det 

finns ett visst ”motstånd” i de klasserna blir yrkeslärarnas prioritering ännu 

viktigare. För att få till det samarbetet krävs det kanske samtidigt att 

skolbiblioteken hittar sätt att möta yrkeslärarna utifrån deras undervisnings-

kontext.  

En farhåga är dock att en utökad likvärdighet skulle ta tid och därmed 

kvalitet från den samverkan som i dagsläget sker med flertalet lärare och tvingas 

reduceras till samarbeten eller samsyn. Forskningen visar ju att lärandet får störst 

effekt när skolbibliotekarien arbetar integrerat i undervisningen (Montiel-

Overall, 2005). En utökad likvärdighet borde inte heller leda till att enskilda 

entusiastiska elever får sämre tillgång till sitt skolbibliotek eller den trygga miljö 

de efterfrågar. Däremot borde det finnas en målsättning om ett tydligare 

samarbete med fler arbetslag, och kanske i synnerhet då yrkesprogrammens 

undervisande lärare. Målet borde vara att skolbiblioteket används som en 

pedagogisk funktion på ett sådant sätt att det når ut till skolans alla elever, om 

än på olika sätt. Forskningen visar att det måste vara cheferna/rektorerna som 

möjliggör och skapar förutsättningar för samverkan (Danermark, 2000), vilket 

den här studien har visat att merparten av skolornas rektorer, enligt 

skolbibliotekarierna, redan åstadkommer. Nästa steg för skolbiblioteks-

verksamheten är dock samverkan med fler lärare, och kanske då med särskild 

fokus mot de yrkesförberedande programmen för att öka chansen till upplevd 

relevans och delaktighet hos de här eleverna. 
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Utifrån ovanstående resonemang, dras slutsatsen att det naturligtvis finns 

och alltid kommer finnas utvecklingspotential inom varje verksamhet. Det här 

är några av landets bästa skolbibliotek, vilket betyder att de här skolorna redan 

gör ett betydelsefullt arbete i sin nuvarande form. Det här är något vi önskar alla 

landets skolor och elever framöver. Utvecklingspotential finns dock även för 

”Skolbibliotek i världsklass”, och kanske borde just likvärdighet vara en av de 

högst prioriterade frågorna för såväl befintliga skolbibliotek som de under 

uppbyggnad. Eller som en av skolornas skolbibliotekarier själva uttryckte det: 

”Det krävs en större legitimitet för att det inte ska vara ett gränsbevarande 

särarbete som går ut över elevernas måluppfyllelse”.  

7.5 Studiens styrkor och begränsningar 

Den här kvalitativa studien genomfördes med enkät som metod för att på så vis 

nå ut till så många elever som möjligt, med en förhoppning om att även nå ut till 

icke-användare. Resultatet är inte generaliserbart, men det var inte heller en 

målsättning. Även om det finns olikheter i svarsfrekvens mellan program och 

mellan skolor, så var ändå huvudanspråket att nå fler elever och även att fånga 

upp dem som inte är lika flitiga användare. Studien bedöms ha lyckats i det 

avseendet.  

Med mer tid och mer resurser, hade det varit gynnsamt att inkludera 

observationer och djupintervjuer med skolbibliotekarier, lärare och elever, men 

utifrån den tidsram som fanns känns det givande att ha producerat ett forsknings-

bidrag med 222 elevröster om hur de upplever sig hjälpta av sina skolbibliotek. 

Forskningsöversikten visade att det finns behov av studier med elevperspektiv, 

vilket gör att studien är angelägen och relevant. 

I efterhand går det att fundera över om studien borde ha samlat in 

information om vilket program respektive elev läser för att kunna se tendenser 

kring likvärdighet även inom de studieförberedande programmen. På grund av 

de nya reglerna kring GDPR rådde en viss osäkerhet kring insamling av all form 

av data som kunde visa sig bli relevant först i analysarbetet, och eftersom det 

fanns en oro kring att av misstag ha samlat in för mycket information om 

eleverna så att de i sin tur skulle kunna identifieras, fattades beslutet att avstå 

från att samla in den typen av information.  

Det teoretiska ramverket med utvalda begrepp förblev relevant genom både 

enkätutformningen och analysarbetet, där den sociokulturella linsen var ett 

särskilt stöd i att förstå och analysera processen i att skapa samarbeten mellan 

skolbibliotekarier, lärare och elever. Övriga begrepp bidrog även till att kunna 

se mönster och teman i elevsvaren. Det sociokulturella perspektivet blev därtill 

relevant för diskussionen kring likvärdighet, vilket i studien lyftes något mer än 

först förväntat.  

Studien var sammanfattningsvis alltså av kvalitativ karaktär och involverade 

ett stort antal respondenter. Resultaten ligger i hög utsträckning i linje med 

tidigare forskning, men visar även på något oväntade tendenser som kan vara 

värda att utforska vidare. 
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8 Slutsatser 

Syftet med studien var att få kunskap om elevers syn på skolbiblioteks-

verksamheten i relation till deras studier. En målsättning för studien var att nå ut 

även till de elever som inte använder skolbiblioteket i lika hög utsträckning. 

Drygt 20 % av respondenterna uppgav att de sällan eller aldrig besöker 

skolbiblioteket och drygt 30% uppgav att de är där maximalt två till tre gånger i 

månaden, vilket tyder på att studien lyckades nå ut även till de elever som inte 

ser skolbiblioteket som en central plats under deras studietid.  

Studiens två första forskningsfrågor handlade om hur eleverna upplever att 

de får hjälp av skolbiblioteket med informationskompetens och läsning. 

Eleverna upplever en något högre grad av hjälp och handledning med 

informationskompetens, dels genom att bli vägledda till användbara källor och 

dels genom att få hjälp med att bli mer självständiga i sin informationssökning, 

i synnerhet i samband med gymnasiearbetet, än vad de upplever hjälp med 

läsning och läsintresse. Därtill upplever de en något högre grad av hjälp med att 

möta texter de har tyckt om, än hjälp med lässtrategier. I de öppna svaren nämnde 

eleverna nästan uteslutande hjälp kopplad till informationssökning och endast 

enstaka svar inbegrep hjälp som var läsrelaterad. Därför dras slutsatsen att 

eleverna upplever störst behov av handledning och hjälp med informations-

sökning och i ett stort projekt som gymnasiearbetet blir skolbibliotekarien en 

särskilt angelägen resurs för eleverna. 

Den tredje forskningsfrågan handlade om vilka andra sätt eleverna upplever 

att de får hjälp av skolbiblioteket. Genom studien dras slutsatsen att eleverna 

värdesätter det fysiska skolbiblioteket i hög utsträckning. Den porösa platsen 

med de svaga strukturerna är viktig för eleverna. Tystnaden och närvaro av en 

kompetent och hjälpsam bibliotekarie skapar en trygg och lugn studiemiljö. Det 

blir en plats för avkoppling och återhämtning i kombination med studier. Därför 

tycks det även fortsättningsvis vara relevant för skolor att ha den lugna och 

trygga studiemiljön i biblioteksrummet i åtanke när den pedagogiska 

integreringen i klassrummet utvidgas, vare sig det är skolbibliotekarien eller 

någon annan som tar ansvar för att miljön förblir en lugn och trygg plats för 

eleverna. 

En annan slutsats är att de få yrkesförberedande elever som valde att delta i 

studien upplever en större irrelevans i skolbiblioteket än de studieförberedande 

eleverna, vilket möjligen kan kopplas samman med flera olika sociokulturella 

aspekter. Alternativt bör det främst kopplas samman med att deltagarna hör till 

klasser som sällan träffar skolbibliotekarien. Även andra skolor uppger att de har 

svårt att få till samarbeten med vissa studieförberedande eller yrkesförberedande 

klasser och de har då även lägre deltagande i studien. Eftersom skolbiblioteken 

i hög utsträckning samtidigt uppger att de har svårt att få till samarbeten med 

vissa program och i synnerhet då yrkesprogrammen, dras slutsatsen att 

prioriteringar krävs för att skapa bättre förutsättningar för samarbeten för att 

uppnå likvärdighet gentemot alla klasser, och kanske i synnerhet yrkeselever.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom den här studien inte hade som huvudsyfte att utforska likvärdigheten i 

tillgången till skolbiblioteken ute på skolorna, borde en mer djupgående studie 

kring den här aspekten genomföras. Kanske då genom att studera om det finns 
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mönster i vilka program inom såväl studieförberedande som yrkesförberedande 

som skolbiblioteksverksamheten har svårare att nå ut till.  

Det vore även lämpligt att följa upp den här studien med intervjuer med 

elever för att fördjupa bilden av hur de ser på skolbiblioteket som pedagogisk 

resurs. En sådan studie skulle då även kunna inkludera intervjuer med lärare för 

att samtidigt kunna utforska likvärdigheten och huruvida det finns en samsyn på 

skolan. Eftersom så få yrkesförberedande elever deltog i studien, skulle det vara 

särskilt intressant att fördjupa sig i de elevernas, och även yrkeslärarnas, syn på 

skolbiblioteket och vad de skulle önska av en biblioteksverksamhet. Det vore 

även relevant att vända sig till skolverksamheter som företrädesvis har 

yrkeselever för att undersöka hur deras skolbibliotek arbetar för att nå ut till 

yrkeslärare och yrkeselever. 

En liknande studie som den här skulle även behöva göras bland 

grundskolebiblioteken, då en sådan skolbiblioteksverksamhet ser något 

annorlunda ut. Dels eftersom de eleverna är yngre och kan tänkas ha andra 

behov, och dels eftersom åldersspannet dessutom oftast är större på de skolorna, 

vilket i sin tur påverkar verksamheten och då möjligen även elevernas 

upplevelser av verksamheten.  

Möjligen skulle det även vara relevant att följa upp trygghetsaspekten för 

att undersöka dels hur eleverna upplever tryggheten på skolan och dels 

skolbibliotekets roll i att skapa en plats där alla känner sig trygga. 
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9 Sammanfattning på svenska 

Syftet med den här studien var att få kunskap om hur elever, på skolor med 

dokumenterat välfungerande skolbibliotek, upplever att de blir hjälpta med sina 

studier av sitt skolbibliotek. Studiens mål var att nå ut till fler elever, och inte 

bara dem som är entusiastiska användare av biblioteket. Det finns fortfarande 

många skolor i Sverige som saknar skolbibliotek, samtidigt som det finns en hel 

del forskning som visar vad välfungerande skolbibliotek är och kan uppnå. 

Forskningen fokuserar till stor del på samverkan mellan lärare och bibliotekarier, 

men det saknas fortfarande i hög utsträckning studier som visar hur eleverna ser 

på dessa verksamheter. Istället för att uppsöka skolbibliotek på olika 

kvalitetsnivåer, ämnade studien ha fokus på de välutvecklade skolbiblioteken där 

det finns ett uttalat lyckat arbete för elevers lärande. Därför vände sig studien till 

skolor som 2018 vann fackförbundet DIK:s pris ”Skolbibliotek i världsklass”. 

Studien arbetade utifrån följande forskningsfrågor: 1. Hur upplever eleverna att 

de får hjälp av skolbiblioteket med sin informationskompetens? 2. Hur upplever 

eleverna att de får hjälp av skolbiblioteket med sin läsning? 3. På vilka andra sätt 

upplever eleverna att de får hjälp av skolbiblioteket? För att besvara 

frågeställningarna delades två enkäter ut: en till eleverna, och även en till 

skolbibliotekarierna. Eftersom studien ville nå ut till fler elever och även försöka 

få svar från de respondenter som sällan använder biblioteket, valdes enkät som 

metod framför intervju. Det visade sig svårare att nå ut till de yrkesförberedande 

klasserna än de studieförberedande. 

Tidigare forskning har visat att elever tenderar att skatta sin egen 

informationskompetens högt, medan studier samtidigt har visat att de i själva 

verket har svårt för det. Därtill har forskning visat att skolor har svårt för att 

arbeta med informationskompetens och att det ofta sker genom traditionella 

undervisningsformer. Studier har även visat att förekomsten av skolbibliotek 

verkar ha inverkan på det läsfrämjande arbetet på skolan. Dessutom har ett brett 

utbud betydelse för elevernas läsintresse, om det kopplas samman med 

läsfrämjande aktiviteter och läsning i klassrummet. Dessutom har forskningen 

påvisat rummets betydelse för eleverna då det ofta blir en social mötesplats, men 

att eleverna i övrigt inte har särskilt höga förväntningar på sina skolbibliotek, 

vilket inte anses som oväntat eftersom få elever har stött på välutvecklade 

skolbibliotek under sin skolgång. De här forskningsresultaten kom att prägla det 

teoretiska ramverket som togs fram som analysverktyg och till utformningen av 

enkäterna.  

Studien använde sig av ett sociokulturellt perspektiv som utgår från att 

lärande sker i ett socialt sammanhang och att skolan präglas av situerat lärande 

och situerade identiteter. Det finns studier som menar att studieförberedande 

klasser i högre utsträckning anammar bildningskulturen och en litterär 

identitetsbildning under sin skolgång än vad yrkesförberedande elever gör. 

Utöver detta användes begrepp relaterade till läsning och läsfrämjande, 

informationssökning och källkritik, samt även begrepp som beskriver 

skolbiblioteket som en porös plats med svaga strukturer (till skillnad från 

klassrummet).  

Sex skolor av sexton inbjudna valde att delta. Samtliga skolor vann priset 

”Skolbibliotek i världsklass” både 2018 och 2019, och är gymnasieskolor i olika 

delar av Sverige. Samtliga av dessa skolor har mellan 900-1500 elever och vid 

merparten av skolbiblioteken arbetar två heltidsanställda bibliotekarier. Från 

dessa skolor valde 222 elever att besvara enkäten, varav 26 elever var 
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yrkesförberedande elever. Enkätsvaren presenterades och analyserades med 

hjälp av Excel och SPSS, samt genomgick en sambandsanalys i SPSS.  

Studiens respondenter skattade sin egen kompetens i informationssökning 

och källkritik högt där 84-87% svarade positivt, och betydligt högre än sin 

läsvana där 54% svarade positivt. Eleverna svarade förhållandevis likt på de 

olika frågorna om huruvida de upplever att de har fått hjälp att förbättra sin 

informationskompetens genom skolbiblioteket, där ungefär en tredjedel av 

eleverna svarade positivt på frågorna, samtidigt som något fler uppgav att de får 

hjälp med att bli bättre på att söka efter information. De svarade något mer 

negativt på frågorna kopplade till läsning, och särskilt då frågorna kopplade till 

hjälp med lässtrategier eller hjälp med att bli bättre på att diskutera texter. Mest 

hjälp vad gäller läsning upplevde eleverna att de får genom att skolbiblioteket 

presenterar texter för dem som de sedan har tyckt om att läsa. I de öppna svaren 

nämnde eleverna nästan uteslutande hjälp kopplad till informationssökning och 

endast enstaka svar inbegrep hjälp som var läsrelaterad. En slutsats som drogs 

utifrån de här elevsvaren är att eleverna upplever störst behov av handledning 

och hjälp med informationssökning och i ett stort projekt som gymnasiearbetet 

blir skolbibliotekarien en särskilt angelägen resurs för eleverna. 

Eleverna lyfte framför allt fram biblioteket som en lugn plats för studier, 

och förhållandevis få beskrev biblioteket som en plats för socialt umgänge. 

Därtill beskrevs platsen som mysig och trygg, och ofta kopplades detta samman 

med närvaron av en vänlig och hjälpsam bibliotekarie. Därför tycks det även 

fortsättningsvis vara relevant för skolor att ha den lugna och trygga studiemiljön 

i biblioteksrummet i åtanke när den pedagogiska integreringen i klassrummet 

utvidgas, vare sig det är skolbibliotekarien eller någon annan som tar ansvar för 

att skolbiblioteket förblir en lugn och trygg plats för eleverna. 

De yrkesförberedande eleverna som valde att besvara enkäten var få till 

antalet och företrädesvis ganska negativt inställda till skolbiblioteket. 

Skolbibliotekarierna själva uppgav att de har särskilt svårt att nå ut till de 

klasserna och särskilt då genom svårigheter att få till samarbeten med 

yrkeslärare, vilket leder till att de här eleverna inte möter skolbiblioteket i sin 

undervisning i samma utsträckning, som i sin tur leder till att skolbiblioteket 

förblir en perifer plats för dem. En skola uppgav dock att eleverna har likvärdig 

tillgång till skolbiblioteket, samtidigt som en annan skola med enbart 

studieförberedande elever uppgav samma problematik med likvärdighet. Således 

verkade likvärdighet vara en diskussion som förekommer på merparten av 

skolorna, oavsett elevgrupper. Eftersom skolbiblioteken i hög utsträckning 

uppger att de har svårt att få till samarbeten med vissa program och i synnerhet 

då yrkesprogrammen, drogs slutsatsen att prioriteringar krävs för att skapa bättre 

förutsättningar för samarbeten för att uppnå likvärdighet gentemot alla klasser, 

och kanske i synnerhet yrkeselever. Målet borde vara att skolbiblioteket används 

som en pedagogisk funktion på ett sådant sätt att det når ut till skolans alla 

klasser, om än på olika sätt. 
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Bilaga 1  

Hej, 

Jag heter Annika Andersson och läser masterprogrammet i Biblioteks- och 

informationsvetenskap via Högskolan i Borås. 

Jag genomför just nu en enkätundersökning som undersöker hur 

gymnasieelever upplever att de blir hjälpta med sina studier av 

skolbibliotekarien och skolbiblioteket. Det finns en hel del forskning om 

skolbibliotek, men väldigt få studier vänder sig till er elever för att höra hur ni 

ser på verksamheten. Därför är ditt deltagande särskilt viktigt och intressant! 

Den här enkätens syfte är alltså inte att utvärdera skolbibliotekariens arbete, 

utan enbart att få en bild av hur ni upplever skolbiblioteksverksamheten på er 

skola och vilken roll den har för just dig och dina studier. 

Enkäten vänder sig till dig som går sista året på gymnasiet. Den består av 22 

frågor där merparten har flervalsalternativ. De två sista frågorna är öppna 

frågor där du svarar med egna ord. Jag ser gärna att du försöker besvara alla 

frågorna, men om du känner att du inte kan ta ställning i en fråga hoppar du 

över den frågan. 

Deltagandet är frivilligt och du kan välja att avbryta ditt deltagande 

närsomhelst, men det skulle vara mycket hjälpsamt om du valde att delta. 

Svaren kommer att behandlas anonymt och sammanställas på ett sådant sätt att 

enskilda personer inte kan identifieras. 

Om du har några frågor om enkäten, kontakta mig gärna 

på s161957@student.hb.se. 

Tack för din medverkan! 

 

Gymnasieelevers (år 3) upplevelser av skolbiblioteksverksamheten 

 

1. Vilken skola går du på? 

[olika svarsalternativ] 

  

2. Vilken typ av program läser du på? 

Studieförberedande 

Yrkesförberedande 

  

3. Hur ofta besöker du skolans bibliotek? 

Fyra – fem dagar i veckan 

Två – tre dagar i veckan 

En dag i veckan 

Två – tre gånger i månaden 

En gång i månaden 

Mer sällan/Aldrig 

  

 

 

https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx
https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx
https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx


  

4.  Hur ofta använder du skolans databaser? 

Fyra – fem dagar i veckan 

Två – tre dagar i veckan 

En dag i veckan 

Två – tre gånger i månaden 

En gång i månaden 

Mer sällan/Aldrig 

  

5. Upplever du att du är en van läsare?  

(Det kan handla om både skönlitteratur (berättelser) och faktatexter. Om du oftast lyssnar på 

t.ex ljudböcker svarar du utifrån det.) 

Ja, absolut 

Ja, ganska 

Varken eller 

Nej, inte särskilt 

Nej, inte alls 

Kommentar 

  

6. Upplever du att du är bra på att söka efter nyheter, fakta och information till dina 

skoluppgifter? 

Ja, absolut 

Ja, ganska 

Varken eller 

Nej, inte särskilt 

Nej, inte alls 

Kommentar 

  

7. Upplever du att du är bra på att avgöra om du kan lita på nyheter, fakta och information som 

du hittar? 

Ja, absolut 

Ja, ganska 

Varken eller 

Nej, inte särskilt 

Nej, inte alls 

Kommentar 

 

[NY SIDA] 

 

8. Skolbiblioteket är en plats jag tycker om att vara på. Motivera gärna! 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

Varför/Varför inte? 

  

9. Skolbiblioteket har relevant media för mina studier (t.ex. böcker, tidskrifter, artiklar i 

databaser). 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

10. Skolbiblioteket har media som jag kan tänka mig att läsa även på fritiden (t.ex. böcker, 

tidskrifter, artiklar i databaser). 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

 

https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx
https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx
https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx
https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx
https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx
https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx


  

11. Jag vet hur jag får tag på skolbibliotekarien om jag behöver hjälp med något.  

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

12. Jag har förbättrat mina studieresultat tack vare skolbibliotekarien, skolbiblioteket och/eller 

skolbibliotekets webbplats. 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

 

[NY SIDA] 

13. Jag har upptäckt texter och litteratur som jag har tyckt om att läsa 

genom skolbiblioteket och skolbibliotekarien. (Det här kan vara både i klassrumsmiljö och i 

skolbiblioteksmiljö.) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

14. Skolbibliotekarien och skolbiblioteket har inspirerat mig till att läsa mer. 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

15. Jag har blivit bättre på att läsa olika typer av texter genom att skolbibliotekarien har visat 

mig olika strategier för att ta mig an texterna. 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

16. Jag har blivit bättre på att diskutera texter jag har läst med hjälp av skolbibliotekarien. 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

Något du vill kommentera angående ditt skolbibliotek när det kommer till läsning? 

 

[NY SIDA] 

 

17. Jag har blivit bättre på att söka efter information och fakta till mina skoluppgifter med hjälp 

av skolbibliotekarien. (Det kan gälla böcker, webbsidor, artiklar i databaser) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

 

 

 

https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx
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18. Jag förstår bättre hur sökmotorer är uppbyggda tack vare skolbibliotekarien (t.ex. Google). 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

19. Jag har med hjälp av skolbibliotekarien blivit bättre på att bedöma olika källors 

trovärdighet. 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

20. Jag har med hjälp av skolbibliotekarien blivit bättre på att hantera källor i min egen text 

eller annan produktion.   

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

  

Något du vill kommentera angående ditt skolbibliotek när det kommer till handledning i att 

söka, hitta och värdera källor? 

 

[NY SIDA]  

 

21. Försök nu minnas ett tillfälle då du fick särskilt bra handledning eller hjälp 

av skolbibliotekarien eller skolbiblioteket. Beskriv den handledning/hjälp du fick och vad du 

lyckades göra tack vare detta. 

  

22. Om skolbiblioteket skulle hotas av nedläggning och skolbibliotekarien skulle bli uppsagd 

på grund av att skolan eller kommunen behöver pengarna och utrymmet till något annat: Vad 

skulle du sakna mest, och varför? 

 

  

https://sunet.artologik.net/hb/Admin/Survey/Questions.aspx
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Bilaga 2 

För att jag ska kunna analysera elevsvaren utifrån den skolbibliotekskontext 

som de befinner sig i, skulle jag uppskatta om ni som arbetar som 

skolbibliotekarier på skolan beskriver er verksamhet lite kort med hjälp av 

frågorna i nedanstående formulär. Det är omöjligt att täcka in ”allt” vilket jag 

inte heller förväntar mig, men ert svar ska ge en viss förförståelse av er 

skolbiblioteksverksamhet. En del information hittar jag kanske dessutom via er 

hemsida. Om det uppkommer frågor under analysarbetet önskar jag möjligen 

återkomma med kompletterande frågor. 

Tack för er tid! 

 

/Annika 

  
  
  

1. Vilken skola arbetar ni på? 

[Flera svarsalternativ] 

  

2. Var i skolan ligger ert bibliotek? (centralt?) Hur ser det ut? (t.ex. rymligt, studieplatser, 

renoverat?) 

  

3. Hur omfattande och varierat är bibliotekets resurser? (tillgång till databaser i 

klassrum/biblioteket, tidskrifter, böcker och annat) 

  

4. Skulle ni säga att ni arbetar lika mycket med MIK som med läsning? 

  

5. Hur mycket tid lägger ni ute i klassrummen? Hur mycket tid lägger ni på att vara i det 

fysiska skolbiblioteket? 

  

6. Hur ser bemanningen ut i ert skolbibliotek? 

  

7. Hur många är ni som arbetar i skolbiblioteket (dvs. antalet tjänster i procent)? Vilken 

utbildning har ni? 

 

8. Ingår ni i något nätverk med fler skolbibliotekarier? 

Ja 

Nej 

Om ja, hur ofta träffas ni eller kommunicerar ni med varandra? 

  

9. Hur fungerar samverkan med lärarna tycker ni? 1-5 

Kommentar 

  

10. I vilken utsträckning upplever ni att ni har rektorns stöd? 1-5      

Kommentar 

  

11. Vilka program läser de elever som tagit del av enkäten? Hur ser fördelningen tjejer/killar ut 

(ungefär) om ni slår samman klasserna? 

  

12. Av de elevgrupper som har tagit del av enkäten, hur likvärdig skulle ni säga att deras möte 

med skolbiblioteksverksamheten är? 

  

Något annat ni önskar tillägga eller kommentera? 
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