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1. Inledning

Sedan en tid har såväl skolfrågor som biblioteksfrågor fått mycket 
uppmärksamhet i den politiska och mediala debatten. En central 
utgångspunkt i båda dessa debatter är att barn och ungas läskunnighet 
inte utvecklas positivt. 

Biblioteken i allmänhet och skolbiblioteken i synnerhet är i detta 
sammanhang av stort intresse. Skolbibliotekens uppgift är enligt 
bibliotekslagen att stimulera skolelevernas intresse för läsning och 
litteratur samt att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 
Hur fungerar detta i praktiken? Hur uppfattar de ansvariga och 
skoleleverna själva skolbibliotekens roll? Vad är viktigast och hur skulle 
verksamheten kunna utvecklas? 

Undersökningsföretaget Skop har på Svensk Biblioteksförenings 
uppdrag intervjuat 204 skolledare i juni 2007. Ungefär hälften av 
skolledarna är verksamma på ett gymnasium, den andra hälften är 
verksamma i grundskolor på vilka man har årskurs 7-9. Skolledarna är 
geografiskt spridda. 62 procent av de intervjuade är män och 38 procent 
är kvinnor. 51 procent av de svarande är verksamma på en skola med 400 
eller fler elever.

LunarStorm AB har på Svensk Biblioteksförenings uppdrag genomfört 
en onlineenkät i juni 2007. 1276 personer har besvarat enkäten. Av dessa 
är 636 personer 15 år gamla och 640 personer 17 år gamla. De som är 15 
år gamla i juni 2007 är antingen födda 1991 eller 1992 och har därmed 
i de allra flesta fall antingen precis slutat åttonde eller nionde klass i 
grundskolan. Av de som svarat på enkäten är 644 flickor och 632 pojkar. 
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2. Utgångspunkter

Barn och ungas läskunnighet försämras

Det finns flera indikationer på att svenska skolelevers läsförmåga är 
sämre idag än tidigare. Enligt en stor internationell studie försämrade 
svenska tredjeklassare sin läsförmåga mellan 1991 och 2001, både vad 
gäller läsförståelse och läshastighet.1

I samma studie intog Sverige 1991 förstaplatsen inom läsning av 
sakprosa, men hade 2001 halkat ner till en sjätteplats. Sverige var det 
enda land i studien som hade en negativ utveckling inom läsning av 
sakprosa.2

Dessutom finns det tecken som tyder på att skillnaden i läsfärdighet 
mellan flickor och pojkar är större i Sverige jämfört med andra länder.3

En tänkbar förklaring till en sämre läsförmåga är att svenska barn allt 
mer sällan läser böcker och när de faktiskt gör det så är det allt mindre för 
nöjes skull.4 Ungefär tio procent färre barn läser en bok varje dag jämfört 
med för tjugo år sedan.5

Att tillgång till ett bibliotek har stor betydelse för utvecklandet av 
läsfärdigheter och läsintresse är en brett accepterad utgångspunkt.6

Skolbibliotekens betydelse för barn och ungas läsutveckling är 
emellertid otillräckligt undersökt, särskilt i Sverige. I Storbritannien har 
dock sambandet studerats.

År 2001 gjordes en brittisk utvärdering av forskning kring kopplingen 
mellan skolbibliotek och läskunnighet. Den visade att skolbibliotek 
har en gynnsam inverkan på elevernas resultat, särskilt på låg- och 
mellanstadiet. Studien pekar också på att bibliotekariernas och 
bibliotekens kvalitet är betydelsefull. Bemannade bibliotek, bra och 
varierade samlingar och ett utvecklat samarbete mellan bibliotekarierna 
och den pedagogiska personalen är exempel på faktorer som påverkade 
elevernas prestationer positivt.7
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Enligt en annan brittisk studie ger välbemannade skolbibliotek 
förbättrar av elevernas resultat i läskunnighetsprov med mellan tio och 
18 procent.8 Även kanadensiska studier pekar på att det finns tydliga 
kopplingar mellan förekomsten av skolbibliotek och läskunnighet.9

Skolbiblioteken har bristfällig utbredning

I grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas ”lämpligt fördelade” 
skolbibliotek. Det slås fast i bibliotekslagen. Precis som när det gäller 
folkbiblioteken är det kommunerna som är ansvariga för verksamheten. 

Innebörden av ”lämpligt fördelade” är långt ifrån exakt. Det avspeglar 
sig i stora variationer i tillgången till skolbibliotek. På gymnasiet 
är tillgången till skolbibliotek generellt sett god, medan den är mer 
varierande i grundskolan. 

Det finns ett tydligt samband mellan skolstorlek och tillgången till 
skolbibliotek. Även om det  finns bibliotek på skolorna är det långtifrån 
alltid som biblioteken är rimligt bemannade. 451 000 grundskoleelever 
hade 2002 inte tillgång till ett rimligt bemannat skolbibliotek.

90 procent av friskolorna på grundskolenivå saknade 2002 ett bemannat 
skolbibliotek. För de kommunala grundskolorna var siffran 61 procent. 
Motsvarande andel tre år tidigare var 89 procent respektive 67 procent.10

Barn och ungas användning av biblioteken minskar

Svenska barn använder bibliotek allt mindre. År 1991 svarade 58 procent 
att de lånade böcker minst en gång i veckan, medan motsvarande andel 
tio år senare var 33 procent. År 1991 svarade 19 procent att de aldrig eller 
nästan aldrig lånade böcker och tio år senare var andelen 35 procent.11 
1980 lånade barn i genomsnitt 20 böcker på bibliotek varje år. 2004 var 
siffran 18.12 Barns användning av bibliotek har dessutom minskat mer i 
Sverige än andra länder. 13
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3. Undersökningsresultat

79 procent av skolledarna instämmer i påståendet att skolbiblioteket 
fyller en central funktion när det gäller att stimulera elevernas 
läsintresse.

79 procent av skolledarna instämmer i påståendet att skolbiblioteket 
fyller en central funktion när det gäller att fungera som en källa till 
kunskap.

73 procent av skolledarna instämmer i påståendet att skolbiblioteket 
fyller en central funktion när det gäller att utveckla elevernas 
läsförståelse. 

79 procent av skolledarna instämmer i påståendet att skolbiblioteket 
fyller en central funktion när det gäller att stimulera elevernas 
läsintresse.

Mot bakgrund av detta anser Svensk Biblioteksförening att det är 
oroande att 450.000 elever i grundskolan saknar rimligt bemannade 
skolbibliotek. Skolverket föreslår i sin lägesbedömning 2006 att ett 
systematiskt kvalitetsarbete inom skolbiblioteksverksamheten bör 
utvecklas. 

50 procent av skolledarna anser att otillräckliga anslag är det största 
hindret för att bygga ut skolbiblioteksverksamheten. Endast 9 procent 
anger otillräcklig efterfrågan från eleverna som skäl.

58 procent av 17-åringarna och 52 procent av 15-åringarna tycker 
att det är viktigt (4) eller mycket viktigt (5) att ha tillgång till ett bra 
skolbibliotek. 

40 procent av 15-åringarna och 38 procent av 15-åringarna använder 
regelbundet skolbiblioteket. De lägre siffrorna här kan möjligen 
förklaras av att många saknar tillgång till ett skolbibliotek.

80 procent av 17-åringarna och 74 procent av 15-åringarna som 
använder biblioteket använder det för skolarbete. 53 procent av  
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17-åringarna och 52 procent av 15-åringarna som använder biblioteket 
använder det för informations- och faktasökning. Detta visar att 
skolbiblioteken där de finns av eleverna uppfattas och används som en 
del av infrastrukturen för deras lärande.

Bara 30 procent av 15-åringarna och 27 procent av 17-åringarna som 
använder biblioteket använder det för att låna skönlitteratur. Det 
förstärker bilden av behovet av ytterligare satsningar på skolbibliotekens 
roll för att stimulera läsning och läsförståelse. 
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Noter

1 Barns läskompetens i Sverige och i världen, Skolverket 2001, s 10.

2 Barns läskompetens i Sverige och i världen, Skolverket 2001, s 14.

3 Barns läskompetens i Sverige och i världen, Skolverket 2001, s 14-17. PISA 2003, 
Skolverket/OECD 2004, s 130-134.

4 Barns läskompetens i Sverige och i världen, Skolverket 2001, s 23.

5 Barnbarometern 2002/2003, www.mms.se/ovrrapp/Barnbarometern  
procent 2002-03.doc

6 Barns läskompetens i Sverige och i världen, Skolverket 2001, s 28.
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Rapport till Svensk Biblioteksförening - Skolledare 
juni 2007 
 
SKOP ab, har på uppdrag av Svensk Biblioteksförening intervjuat cirka 200 skolledare. 
Undersökningen genomfördes i juni 2007. 
 
Ansvarig för undersökningen åt Svensk Biblioteksförening är Sofia Hultåker. 
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Instämmer eller tar Du avstånd från följande

påståenden om skolbiblioteken? 

Skala mellan 1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt och hållet
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Hur prioriterade tycker Du att följande åtgärder är på Din skola? 

Skala mellan 1=inte alls prioriterad och 5=mycket prioriterad
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89 procent tror att eleverna tycker att tillgången till skolbiblioteket är värdefullt 
SKOP frågade, ”Hur tror Du att den genomsnittlige eleven på högstadiet/gymnasiet värderar 
tillgången till ett bra skolbibliotek?” 
 
En stor majoritet (89 procent) av skolledarna tror att den genomsnittlige eleven värderar till 
gången till ett bra skolbibliotek som något värdefullt; Tabell 15. En tredjedel (34 procent) tror 
att eleverna tycker att det är mycket värdefullt. En av tio (10 procent) tror att eleverna inte 
tycker det är särskilt värdefullt och mycket få skolledare (1 procent) tror att ett bra 
skolbibliotek inte har något värde alls för den genomsnittlige eleven. 
 
 
 

 
 
 
 

Hur tror Du att den genomsnittlige eleven på högstadiet/gymnasiet 
värderar tillgången till ett bra skolbibliotek? Är det ...
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50 procent tycker att otillräckliga anslag är det största hindret 
SKOP frågade, ”Vilket är det största hindret för att bygga ut skolbiblioteksverksamheten på 
Din skola?” Intervjuarna läste därefter upp fyra olika alternativ. 
 
Hälften av skolledarna (50 procent) tycker att otillräckliga anslag är det största hindret för att 
bygga ut skolbiblioteksverksamheten; Tabell 16. En tredjedel (33 procent) tycker att det är 
otillräckliga lokalutrymmen. Därefter följer otillräcklig efterfrågan från elever (9 procent) och 
otillräcklig efterfrågan från lärare (8 procent) 
 
 
 

 
 
 
Det är större andel av skolledarna på högstadiet än på gymnasierna som ser det största hindret 
för en utbyggd skolbiblioteksverksamhet i otillräckliga anslag. 
 
Skolledarna på gymnasierna anför i större utsträckning än de på högstadiet efterfrågan från 
eleverna som det största hindret. 
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Om Undersökningen
Genomförd av: LunarStorm AB
Fältperiod: 070608-070615
Undersökningsmetod: Kvantitativ online enkät
Urval: 

Målgrupp: Medlemmar på LunarStormm i åldern 15 respektive 17år.
Antal respondenter: Totalt 1 276 svar varav 636 15-åringar och 640 17-åringar.

Mer information

Användning av resultat
Vid användning av undersökningsresultaten skall följande alltid anges: 
Källa: LunarStorm, juni -07

Undersökningen genomfördes med kvantitativ metod via online enkät. Online enkäten distribueras via 
LunarStorms interna mailsystem, sk Lunarmejl.

Hela undersökningsresultatet finns redovisat per fråga under respektive flik i aktuellt dokument. 
Undersökningsresultatet redovisas på totalbas samt nedbrutet på tjejer och killar.

OSU (obundet slumpmässigt urval) på nationell nivå bland 
LunarStorms medlemmar.

För ytterligare information om undersökningen kontakta research@lunarstorm.se  



Hur viktigt tycker du att det är ha tillgång till ett bra skolbibliotek? (5=mycket värdefullt, 0=inte alls värdefullt)
Totalt Flickor Pojkar

15 Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal
Region: Alla 5 29,56% 5 33,13% 5 25,95%
Åldrar: 15 4 22,33% 4 28,13% 4 16,46%

Antal Totalt: 636 3 23,27% 3 22,81% 3 23,73%
Antal Flickor: 320 2 10,69% 2 8,44% 2 12,97%
Antal Pojkar: 316 1 7,08% 1 4,38% 1 9,81%

0 7,08% 0 3,13% 0 11,08%

17 Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal
Region: Alla 5 34,06% 5 42,28% 5 25,63%
Åldrar: 17 4 24,38% 4 27,47% 4 21,20%

Antal Totalt: 640 3 23,28% 3 22,22% 3 24,37%
Antal Flickor: 324 2 8,75% 2 4,94% 2 12,66%
Antal Pojkar: 316 1 3,13% 1 1,85% 1 4,43%

0 6,41% 0 1,23% 0 11,71%

Hur viktigt tycker du att det är ha tillgång till ett bra skolbibliotek? 
(5=mycket värdefullt, 0=inte alls värdefullt)
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Hur ofta använder du skolbiblioteket? 
Totalt Flickor Pojkar

15 Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal
Region: Alla Aldrig 8,66% Aldrig 4,71% Aldrig 12,67%
Åldrar: 15 Någon enstaka gång per termin 51,10% Någon enstaka gång per termin 49,83% Någon enstaka gång per termin 52,40%

Antal Totalt: 589 Varje månad 19,69% Varje månad 21,89% Varje månad 17,47%
Antal Flickor: 297 Varje vecka 16,30% Varje vecka 19,19% Varje vecka 13,36%
Antal Pojkar: 292 Varje dag 4,24% Varje dag 4,38% Varje dag 4,11%

17 Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal
Region: Alla Aldrig 15,10% Aldrig 7,97% Aldrig 22,91%
Åldrar: 17 Någon enstaka gång per termin 46,70% Någon enstaka gång per termin 48,84% Någon enstaka gång per termin 44,36%

Antal Totalt: 576 Varje månad 19,27% Varje månad 22,92% Varje månad 15,27%
Antal Flickor: 301 Varje vecka 15,10% Varje vecka 16,94% Varje vecka 13,09%
Antal Pojkar: 275 Varje dag 3,82% Varje dag 3,32% Varje dag 4,36%

Hur ofta använder du skolbiblioteket? 
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På vilket sätt använder du skolbiblioteket? Välj max tre alternativ.
Totalt Flickor Pojkar

15 Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal
Region: Alla För skolarbete, till exempel grupparbeten73,85% För skolarbete, till exempel grupparbeten80,47% För skolarbete, till exempel grupparbeten67,12%
Åldrar: 15 För egen läsning 37,86% För egen läsning 38,38% För egen läsning 37,33%

Antal Totalt: 589 För informations- och faktasökning 51,95% För informations- och faktasökning 60,61% För informations- och faktasökning 43,15%
Antal Flickor: 297 För lån av skönlitteratur 29,54% För lån av skönlitteratur 31,31% För lån av skönlitteratur 27,74%
Antal Pojkar: 292 För lån av facklitteratur 7,30% För lån av facklitteratur 6,40% För lån av facklitteratur 8,22%

17 Alternativ Antal Alternativ Antal Alternativ Antal
Region: Alla För skolarbete, till exempel grupparbeten79,69% För skolarbete, till exempel grupparbeten82,72% För skolarbete, till exempel grupparbeten76,36%
Åldrar: 17 För egen läsning 27,60% För egen läsning 29,24% För egen läsning 25,82%

Antal Totalt: 576 För informations- och faktasökning 52,60% För informations- och faktasökning 55,15% För informations- och faktasökning 49,82%
Antal Flickor: 301 För lån av skönlitteratur 27,26% För lån av skönlitteratur 33,22% För lån av skönlitteratur 20,73%
Antal Pojkar: 275 För lån av facklitteratur 13,19% För lån av facklitteratur 13,62% För lån av facklitteratur 12,73%

På vilket sätt använder du skolbiblioteket? Välj max tre alternativ. 
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Förbättra skolbibliotekets lokaler 
(5=mycket prioriterat 0=inte alls prioriterat)
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Förbättra bemanningen av skolbiblioteket 
(5=mycket prioriterat 0=inte alls prioriterat)
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Förbättra mediebeståndet på biblioteket 
(5=mycket prioriterat 0=inte alls prioriterat)
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Förbättra öppethållandet/tillgängligheten på skolbiblioteket
(5=mycket prioriterat 0=inte alls prioriterat)
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Förbättra tillgången till datorer/Internet på biblioteket
(5=mycket prioriterat 0=inte alls prioriterat)
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Förbättra tillgången till datorer/Internet på biblioteket
(5=mycket prioriterat 0=inte alls prioriterat)
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