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Abstract 
10 years ago the School Library Forum´s core activity started; the development of model 

libraries. Since then, no comprehensive study of the School Library Forum has been made. 

How does the organization actually work and how do professionals perceive the changes of 

the organization? Against this background, the purpose of my essay is to examine the activity 

of the organization School Library Forum with a focus on organization and learning from the 

viewpoint of the learning organization. The following issues have been helpful to meet the 

purpose of the study: 

 How do the business developer, the principals and the school librarians experience the 

collaboration on the school-libraries model-library activity? 

 How does the collaboration contribute to learning within the organization according to the 

business developer, the principals and the school librarians? 

 How do the business developer, the principals and the school librarians perceive the 

changes in the School Library Forum´s organization, seen from the perspective of the 

learning organization? 

By conducting five interviews with stakeholders in various positions within the organization, 

such as business developer, principals and school librarians, a deeper insight into how 

respondents perceive the business from the perspective of the learning organization is 

obtained. When the study is qualitative and the interview respondents are of a limited number 

there is no claim to generalize the perceptions to all workers involved in the organization. 

Results obtained in this study are that the organizational changes that have occurred are 

perceived as positive by principals and school librarians, while the business developer´s 

experience is more negative.  
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1. Inledning 

”Skolbiblioteket får inte vara målet, bara ett medel för att uppnå skolans 

mål!” (Skolbibliotek i fortsatt medvind, 2002,s.7) 

Skolbiblioteken har under årens lopp fått en alltmer framträdande roll i skolans verksamhet, 

vilket gör dem till intressanta forskningsobjekt. Enligt Svensk Biblioteksförenings 

rekommendationer för kvalitetsarbete (Svensk Biblioteksförening 
1
) skall biblioteken vara ett 

verktyg i skolans arbete för att förverkliga dess pedagogiska inriktning och mål. Den 

pedagogiska funktionen hos skolbiblioteken har stärkts de senaste 10-15 åren och de är 

lagstadgade enligt Bibliotekslagen. Skolbiblioteken är vidare rektorns ansvar i enlighet med 

läroplanen samt en rättighet för eleverna enligt Unescos skolbiblioteksmanifest (1999). 

Skolbibliotekens stärkta roll enligt ovan,  har lett fram till ett beslut i den nya kommande 

Skollagen som ser ut enligt följande; ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” 

(Skollagen, 2011, §36). Denna lag inger framtidstro då den tydligt markerar skolbibliotekens 

betydelse och värde.  

I Statens kulturråds rapport (Skolbiblioteken i Sverige; kartläggning, analys och 

probleminventering, 1999,  s.16) beskrivs en markant skillnad mellan olika kommuner vad 

gäller skolbibliotekens utformning och funktion. Här står också att läsa om skillnader inom en 

och samma kommun, det går inte att tala om något typiskt skolbibliotek. Vid ungefär samma 

tidpunkt som denna rapport utkom så valde Växjö kommun att göra en inventering av sina 

skolbibliotek, vilket var upptakten till dagens Skolbiblioteksforum och dess modellbibliotek 

som är fokus för denna studie. De riktlinjer som finns för modellbiblioteken gör att det idag 

finns en viss kvalitetssäkring av kommunens skolbiblioteksverksamhet vilket minskar 

skillnaderna vad gäller deras grundläggande utformning. Modellbiblioteken kan dock inte 

sägas vara kopior av varandra, men för att stärka biblioteket som pedagogisk resurs så arbetas 

gemensamt för att utveckla en samsyn på lärande, bland annat har bibliotekspersonal deltagit i 

gemensamma kurser i bibliotekspedagogik.   

1.1 Bakgrund 

Efter kulturförvaltningens inventering av Växjö kommuns skolbibliotek på 1990-talet 

konstaterades stora brister. Skol- och barnsomsorgsnämnden beslöt att agera för en utveckling 

av biblioteken och ett skolbiblioteksprojekt initierades. Ett år efter att Skolbiblioteksforum  

bildats utformades dess första utvecklingsplan år 2001 på uppdrag av skol- och 

barnomsorgsnämnden (Stribe, 2007). Att målmedvetet utveckla elevernas lust till livslångt 

lärande vid förskolor och grundskolor ses som Skolbiblioteksforums främsta uppdrag. 

Organisationen ska också vara till stöd för alla kommunens förskolor samt grundskolor och 

grundsärskolor (Jutesten, 2001). Ekonomiska bidrag kommer från kommunens skol- och 

barnomsorgsförvaltning som finansierar verksamheten. Den ursprungliga tanken var att ett par 

modellbibliotek i taget skulle byggas upp som förebilder för kommunens övriga skolor. För 

cirka 10 år sedan startade skolbiblioteksutvecklingen på fyra högstadieskolor och idag har 

verksamheten utvecklats till 23 modellbibliotek på kommunens skolor (Stribe, 2007).  

                                                 

1
 För att komma till aktuellt dokument har följande sökväg använts  på angiven hemsida; Om föreningen – 

Dokument -  Rekommendationer 
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Modellbibliotek innebär att skolan, under en projekttid på två år, bygger upp sitt bibliotek 

med stöd av Skolbiblioteksforum. Modellbiblioteken har rätt till en fackutbildad bibliotekarie 

samt kompetensutveckling för denna personal. Vidare berättigas medel till upprustning av 

bibliotekslokaler och boksamlingar samt till datorer. Allteftersom behov uppstår har 

modellbiblioteket rätt till stöd. Rektorn förbinder sig bland annat till att öka det ekonomiska 

medieanslaget och att tillsätta en biblioteksgrupp bland personalen. Rektorns ansvar är också 

att upprätta en handlingsplan för biblioteket samt utvärdera verksamheten (Stribe, 2007, s.10). 

Modellbiblioteken ska enligt Skolbiblioteksforums utvecklingsplan (Jutesten, 2001) vara 

mötesplatser för kommunikation, informationssökning, upplevelser och lärande. Kreativa 

lärmiljöer förväntas leda till ökad motivation att lära och lust att uttrycka sig. 

Modellbiblioteken syftar till att vara en pedagogisk resurs i grundskolans undervisning samt 

fungera som stöd för förskolans verksamhet.  

Fram till augusti år 2009 var skolbibliotekarierna anställda av Skolbiblioteksforum men 

ingick i arbetslag på respektive skola. Under projekttiden är det skol- och 

barnomsorgsnämnden som via Skolbiblioteksforum betalar och bidrar till bibliotekarielön 

samt lokalupprustning och ökat mediebestånd. När de två åren har gått sker en utvärdering där 

beslut tas om skolbiblioteksverksamheten ska permanentas. Utvärderingar sker inför skol- och 

barnomsorgsnämnden, skolbibliotekschef, rektorer, bibliotekarier och bibliotekspedagoger 

(Stribe, 2007). År 2008 genomfördes en organisationsförändring vilken senare ledde till att 

rektorn på respektive skola blev skolbibliotekariens chef, verksamheten decentraliserades. 

Skolbibliotekschefens tjänst övergick till en funktion som verksamhetsutvecklare. Anställning 

av skolbibliotekarie görs idag av rektor i samråd med Skolbiblioteksforums 

verksamhetsutvecklare som därefter agerar stöd till skolbibliotekens verksamhet.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att verksamma parter inom Skolbiblioteksforum främst 

är verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier men indirekt även lärare och elever 

som tillhör respektive modellbibliotek och därmed utgör en förutsättning för 

modellbibliotekens existens. 

1.1.1 Styrdokument 

En övergripande bild av organisationen visar att Skolbiblioteksforum har styrdokument från 

både stat och kommun att rätta sig efter. Skollagen, läroplaner och kursplaner tillsammans 

med Bibliotekslagen och kommunens biblioteksplan utgör styrdokument som de verksamma 

inom organisationen har att arbeta efter. Ytterligare dokument som ligger till grund för 

Skolbiblioteksforums verksamhet är Svenska Unescorådets skolbiblioteksmanifest från 1999. 

Efter att i bakgrundskapitlet ha presenterat modellbibliotekens funktion utifrån 

Skolbiblioteksforums utvecklingsplan, kommer nu en presentation av de paragrafer ur övriga 

styrdokument som anses vara relevanta för min studie. Dessa ger värdefull förförståelse inför 

fortsatt läsning av uppsatsen.  

Växjö kommuns biblioteksplan 

I Växjö kommuns biblioteksplan beskrivs skolbiblioteksmanifestet där det fastslås att 

skolbiblioteket är en del av utbildningsväsendet. Grundläggande uppgifter för verksamheten 

är bland annat följande: 

Att stödja och främja utvecklingsmål som anges i skolans målsättning och 

läroplaner.  
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Att främja elevernas läslust och lust att lära samt att lära dem att bli 

biblioteksanvändare. 

Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, 

förståelse, fantasi och glädje. 

Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt att 

ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. (Växjö kommuns 

biblioteksplan, 2007-2010, §3.1) 

Följande mål för Skolbiblioteksforums verksamhet har beslutats enligt Skol- och 

barnomsorgsnämnden; ”Målet för Skolbiblioteksforum är att samtliga grundskoleenheter 

har tillgång till kvalificerad skolbiblioteksverksamhet. Ett fortsatt fokus på en 

utveckling av skolbibliotek är ett prioriterat mål”. (Växjö kommuns biblioteksplan, 

2007-2010, s.6) 

Unescos skolbiblioteksmanifest 

Svenska Unescorådets skolbiblioteksmanifest säger bland annat att ”Skolbiblioteket spelar en 

viktig roll för utbildning och kultur, för att främja läs- och skrivkunnigheten och förmågan att 

söka information” (Unescos skolbiblioteksmanifest, 1999, s.1). 

Bibliotekslagen 

Följande två paragrafer ur Bibliotekslagen är relevanta för skolbibliotekens verksamhet; 

5§ Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade 

skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt 

för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 

9§ Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 

ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 

anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

(Bibliotekslagen, 1996) 

Skollagen 

I den nya skollagens andra kapitel §36 (Skollagen, 2011) står det att läsa om skolbibliotek och 

aktuell paragraf lyder enligt följande; ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”. Denna 

lag träder i kraft först 2011-07-01 men enligt min åsikt är den relevant för studien då den 

befäster skolbiblioteksverksamhetens framtida roll i skolan.  

Läro- och kursplaner 

I den nya läroplanens tredje kapitel presenteras kursplaner för alla ämnen och dessa träder i 

kraft i juli 2011. Sammanfattningsvis kan sägas att flera av kursplanerna, direkt eller indirekt, 

har anknytning till skolbiblioteksverksamheten. Dessa hjälper till att befästa 

skolbiblioteksverksamhetens roll ytterligare. Här följer ett urval av några ämnen som har 

mycket tydlig koppling till skolbibliotekets verksamhet för att ge exempel på vad 

kursplanerna säger.  

Svenska är det ämne som i praktiken oftast kopplas till biblioteksverksamheten, ämnet ska 

enligt den nya kursplanen ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att bland annat 
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”...läsa och analysera skönlitteratur” samt ”...söka information från olika källor och värdera 

dessa” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.222-223
2
). 

Historia är ett annat ämne där syftet har direkta kopplingar med biblioteket, ämnet ska ge 

eleverna förutsättningar ”...att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att 

skapa historisk kunskap” (ibid, s.172). Liknande syfte finns även i kursplanen för 

samhällskunskap. Ämnet ska ge eleverna förutsättningar ”...att söka information om samhället 

från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet” (ibid, 

s.200).  

1.2 Problemställning 

Problemställningen för denna studien har sin grund i Skolbiblioteksforum och dess 

kärnverksamhet; utvecklandet av modellbibliotek. I samband med starten år 2001 sattes 

riktlinjer upp för verksamheten men befintliga styrdokument behandlar till stor del endast 

ansökan och uppbyggnad av modellbibliotek. Efter 10 års skolbiblioteksverksamhet är det 

intressant att titta närmare på hur organisationen fungerar idag, verksamheten kommer att 

belysas utifrån perspektivet den lärande organisationen (denna teori definieras nedan i kapitel 

1.5 och redogörs för i kapitel 3). Hur ser Skolbiblioteksforum ut som lärande organisation och 

ser det olika ut beroende på var inom organisationen de yrkesverksamma befinner sig? Den 

här studien avser härmed undersöka hur yrkesverksamma, på olika positioner inom 

organisationen, uppfattar Skolbiblioteksforums verksamhet sett ur perspektivet den lärande 

organisationen.  

1.3 Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka Skolbiblioteksforums verksamhet med fokus 

på organisation och lärande utifrån teorin om den lärande organisationen. 

1.4 Frågeställningar 

Den lärande organisationen är ett brett begrepp men mitt fokus kommer att ligga på 

organisation och lärande baserat på kriterierna ledarskap, dialog, delaktighet och 

systemtänkande enligt teorin om den lärande organisationen. För att uppfylla studiens syfte 

har hjälp tagits av följande frågeställningar: 

 Hur upplevs samarbetet kring skolbibliotekens modellbiblioteksverksamhet av 

verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier, sett ur perspektivet den lärande 

organisationen? 

 Hur bidrar samarbetet till lärande inom organisationen enligt verksamhetsutvecklare, 

rektorer och skolbibliotekarier? 

 Hur upplever verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier de förändringar som 

har skett inom Skolbiblioteksforums organisation, sett ur perspektivet den lärande 

organisationen? 

                                                 

2
 Referensen i källförteckningen leder till en av Skolverkets sidor. Härifrån har nedladdning av Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som pdf gjorts. 
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1.5 Definitioner 

Här följer förtydliganden av uppsatsens huvudbegrepp; 

Skolbibliotek 

Statens kulturråd föreslog följande definition av begreppet skolbibliotek i en utredning 1999;  

Skolbibliotek är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det 

finns resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och 

värdera information och läsupplevelser av alla slag.  

Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand för 

utbildningens behov inom den egna organisationen och att i samverkan med 

landets biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice. (Skolbiblioteken i Sverige; 

kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s.10) 

En annan beskrivning av skolbibliotekets uppdrag ges i Unesco:s skolbiblioteksmanifest från 

år 1999 och lyder enligt följande;  

Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett 

informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter 

som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin 

inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare. (Pedagogiska 

centralen, 2004, s.4). 

För att kontrollera att den nya skollagen som träder i kraft till sommaren följs finns behov av 

en ny skolbiblioteksdefinition. DIK är ett fackförbund vars förkortning står för 

dokumentation, information och kultur och de flesta av dess medlemmar fångas in inom dessa 

yrkesområden. DIK har tillsatt en expertgrupp för skolbiblioteksfrågor och gruppen har 

levererat följande definition i en skrivelse till Skolverket och Skolinspektionen; 

Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av 

skollagen och nationella kurs- och läroplaner. Under ledning av kompetent 

personal stärker skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en 

vidgad textvärld. (DIK, 2011)  

Av de tre definitionerna ovan upplevs den sistnämnda (DIK:s) vara mest relevant för min 

studies syfte, då den pedagogiska funktionen och styrdokument nämns. Detta spelar roll för 

den lärande organisationen som är den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen.  

Modellbibliotek 

Skolbiblioteksforum bedriver ett projekt med medel frånVäxjö kommuns skol- och 

barnomsorgsförvaltning med syfte att utveckla modellbibliotek. Dessa bibliotek ska vara 

kreativa miljöer som väcker lust till läsning, forskning och livslångt lärande. För att uppnå 

detta har modellbiblioteken rätt till en fackutbildad bibliotekarie, medel till upprustning av 

lokaler och bokbestånd, medel till datorer och uppkoppling, kompetensutveckling samt stöd 

efter behov och önskemål (Stribe, 2007, s.10). 

Lärande 

Detta begrepp hålls öppet då det är intervjupersonernas syn på lärande som är av intresse, 

vilket redogörs för i resultatdelen (kap.5.2). I teoridelen hänvisas dock till Albinssons syn på 

den lärande organisationen (kap. 3.1.3) och där betonas att lärande i detta sammanhang inte är 
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synonymt med utbildning eller träning i traditionell mening utan det är en fråga om inställning 

till lärandet som en ständigt pågående process. 

Den lärande organisationen 

En tydligare bild av vad begreppet den lärande organisationen innebär beskrivs i 

teoriavsnittet, men här följer två kortare definitioner. Granberg&Ohlssons lyder enligt 

följande; 

Den organisation som skapar  goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och 

som tar tillvara och nyttiggör detta i organisationens strävan att påverka och 

anpassa sig till omvärlden med syftet hög effektivitet. (Granberg & Ohlsson, 2009, 

s.51) 

En annan definition görs av Peter Senge som beskriver begreppet som följer; 

I en lärande organisation vidareutvecklas ständigt människors förmåga att 

förverkliga sina mål, där utvecklas nya och expansiva sätt att tänka, där finns en 

strävan mot gemensamma mål och där lär sig människorna att ständigt söka 

kunskap tillsammans (Senge, 1990, s.17). 

Verksamhetsutvecklare 
Denna befattning innebär ett övergripande utvecklingsansvar för de verksamma inom 

Skolbiblioteksforum. Verksamhetsutvecklaren är den person som ska ligga lite före 

skolbibliotekarierna och ge uppbyggnad så att dessa kan växa i sina roller. Tjänsten är 

placerad på skol- och barnomsorgsförvaltningen, Växjö kommun. 

1.6 Avgränsning   

Urvalet till min studie begränsar sig till Växjö Kommuns skolbiblioteksverksamhet och 

därmed kommer inte resultatet att kunna generaliseras till att gälla andra kommuners 

verksamhet. Vidare avgränsning är att endast intervjua vissa av organisationens 

yrkesverksamma då en totalomfattande studie hade varit alltför tidskrävande för denna 

uppsats.  

Då modellbiblioteken är Skolbiblioteksforums kärnverksamhet är det på dessa fokus kommer 

att ligga. Modellbibliotek ska enligt definition väcka lust till bland annat livslångt lärande. 

Studien kommer att fokusera på vad som i modellbibliotekens verksamhet och organisation 

bidrar till just lärande utifrån kriterierna ledarskap, dialog, delaktighet och systemtänkande. 

Lärandet är något som alla berörda parter inom organisationen tillskrivs. Den här uppsatsen 

koncentreras dock på verksamhetutvecklares, rektorers och skolbibliotekariers syn på lärande,  

lärares och elevers syn på lärande är något som inte fokuseras på av bland annat omfångs- och 

tidsmässiga skäl. 

Som redan nämnts är den lärande organisationen ett brett begrepp och mitt val är att ställa just 

följande kriterier i centrum; lärande, ledarskap, dialog, delaktighet och systemtänkande. Valet 

av kriterier har gjorts utifrån en relevansbedömning, dessa kriterier anses vara relevanta för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Under rubriken styrdokument nämns en paragraf ur den nya skollagen som träder i kraft i år 

och en medvetenhet om dess betydelse finns. Valet föll dock på att inte lägga mer vikt vid 

skollagsförändringen i den här studien utan istället fokusera perspektivet den lärande 

organisationen. Valet att inte fördjupa studien kring den nya skollagen grundar sig på den 
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begränsade tid som uppsatsarbetet ryms inom. Syftet är dessutom att titta på 

Skolbiblioteksforums verksamhet som den ser ut idag och då upplevs den nya skollagen inte 

vara aktuell eller relevant för ytterligare fokusering. 

1.7 Disposition 

Uppsatsens första kapitel ger en bakgrund till problemställningen kring begreppet 

modellbibliotek samt en bild av vilka styrdokument skolbiblioteken har att rätta sig efter. Här 

återfinns också syfte och frågeställningar samt definitioner och förklaringar till studiens 

huvudsakliga begrepp. I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning inom området 

skolbibliotek, vilket kan ses som en utgångspunkt för studien i övrigt. Tredje kapitlet 

beskriver teorier om den lärande organisationen som i sin tur utgör en grund för 

resultatanalysen som återfinns senare i uppsatsen. Därefter följer fjärde kapitlet med ett 

metodavsnitt. Här motiveras urvalet och en beskrivning av tillvägagångssättet ges med syfte 

att ge en tydlig bild av studiens genomförande. Även analysmetod och metodkritik ingår i 

detta kapitel. I kapitel 5 redovisas resultaten av genomförda informantintervjuer under 

rubrikerna lärande, ledarskap, dialog, delaktighet och systemtänkande. Resultaten analyseras 

sedan i det sjätte kapitlet som är strukturerat efter frågeställningarnas övergripande teman; 

samarbete och lärande samt förändringar sett ur perspektivet den lärande organisationen. Efter 

diskussion kring studiens resultat och slutsatser avslutas uppsatsen med en sammanfattning.  
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2. Litteraturöversikt 
Det har forskats en hel del kring skolbibliotek både i Sverige och utomlands. Efter 

litteratursökningar känns sambandet mellan utvecklingen av informationsteknik och ökad 

skolbiblioteksforskning tydligt – i och med ökade behov av informationskompetens har också 

forskningen inom området tagit fart. Forskning kring skolbibliotekets pedagogiska roll sker 

inte bara inom Biblioteks- och Informationsvetenskap utan även på andra områden som till 

exempel läsforskning, utvecklingspsykologi, inlärningspsykologi och informatik (Limberg, 

2003, s.19). Arbetsprocessen med uppsatsen har gett insikt i att det finns mycket forskning 

kring just skolbibliotek, men majoriteteten fokuserar informationssökning och 

informationskompetens. Dessa områden är inte relevanta för min studies syfte som istället 

belyser organisationen. Studier kring skolbiblioteksorganisation är dock betydligt mer 

sällsynta. Dessutom upplevs Skolbiblioteksforum och modellbiblioteken vara unika vilket gör 

det särskilt svårt att göra kopplingar till utländsk forskning då skolsystemen ofta skiljer sig åt 

på många sätt och det därför inte känns relevant och jämförbart att relatera dessa till min 

fallstudie. I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning som upplevs vara relevant för 

studiens syfte med fokus på svenska studier enligt ovan nämnd motivering. 

2.1 Tidigare forskning 

Professor Louise Limberg är en av Sveriges främsta forskare inom skolbiblioteksområdet, 

specialiserad på informationsanvändning och informationssökning. Limbergs litteraturstudie 

av skolbibliotekens pedagogiska roll från 2003 visar att de forskningsresultat som 

framkommer sällan visar några revolutionerande fynd utan snarare påvisar brister i praxis. 

Ofta är ambitionen med forskningen att visa på skolbibliotekens betydelse. Mycket av 

forskningen som sker är utvecklande då resonemang förs mellan forskare och praktiker kring 

vad som görs, vad som kan göras och vad som bör göras (Limberg, 2003). Trots att Limbergs 

forskning främst är inriktad på informationssökning så har hon även studerat andra aspekter 

av skolbiblioteket. Utifrån denna studiens andra frågeställning (Hur bidrar samarbetet till 

lärande inom organisationen enligt verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier?) 

känns Limbergs resonemang i Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003, s.79-80) relevant. Hon 

beskriver betydelsen av ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier vilket i sin tur 

formar bibliotekets pedagogiska roll. Även skolledarens roll betonas i mycket forskning, det 

är dennes roll och ansvar som är avgörande för hur pass framskjuten plats skolbiblioteket får. 

Andra studier visar på vikten av nätverksarbete i och mellan arbetslag men själva ansvaret för 

ett fungerande samarbete läggs ofta på bibliotekarien.  

Just det goda samarbetet mellan skolledare, skolbibliotekarie och lärare betonas i 

Skolbiblioteksmodeller (Limberg, 1997) som är en utvärdering av ett utvecklingsprojekt i 

Örebro län. Limberg beskriver här ett projekt där sex skolor har utvärderats. Fokus för 

utvärderingen har legat på samspelet mellan biblioteken och undervisningen (ibid, s.11). På 

fyra av skolorna har biblioteksutvecklingen gått starkt framåt under den tvååriga projekttiden,  

medan det på de två övriga skolorna inte har skett någon positiv förändring. Orsaker till den 

svaga biblioteksutvecklingen på två av skolorna anses bland annat vara brister i metoder för 

biblioteksarbete och undervisning. Om lärare på skolan ger bristande gensvar eller intresse för 

biblioteket påverkar det vilka satsningar som tillåts ske. Biblioteken har vid dessa två skolor 

uppfattats som en randföreteelse och en önskan om att det så ska förbli. På de fyra skolorna 

med positiv biblioteksutveckling har istället både skolledare, bibliotekarier och lärare strävat 

efter att biblioteket ska få en central roll i skolans undervisning. En slutsats är att det måste till 

en gemensam samsyn på biblioteket som en del av skolans kärnverksamhet för att biblioteken 
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ska bli ändamålsenliga redskap i skolan (ibid, s.15). Organisationsformen för biblioteket har 

påverkat storleken på mediebeståndet då kombinerade folk- och skolbibliotek haft ett större 

bestånd jämfört med renodlade skolbibliotek. En positiv inställning från skolledningens sida 

har varit värdefull för alla de fyra skolorna som lyckats med sin satsning. Skolledarna har haft 

en tydlig uppfattning om vad de vill med biblioteket och varför. Biblioteken har blivit ett 

redskap för att stimulera och underlätta problemorienterad undervisning och mycket pengar 

har getts i anslag för utveckling av skolbiblioteksverksamheten. Vidare måste verksamheten i 

skolbiblioteket ses som ett lagarbete (ibid, s.23). Lärare och skolledning måste ge 

skolbibliotekarien stöd och intresse för att biblioteket ska utvecklas. Det måste också till 

gemensam planering för lärare och skolbibliotekarie för undervisning och 

informationssökning. 

I pedagogikprofessorn Mikael Alexanderssons Textflytt och sökslump (Alexandersson et al. 

2004, kap.7
3
) skriver Lena Folkesson om samspel mellan lärare och bibliotekspersonal. 

LÄSK-projektet står för Lärande via skolbiblioteket och har riktat uppmärksamhet mot vad 

och hur eleverna lär sig med hjälp av de verktyg som skolbiblioteken på olika projektskolor 

erbjuder. Parallellt med LÄSK-projektet har det också genomförts en intervjustudie med syfte 

att få kunskap om hur bibliotekspersonal och pedagoger ser på det samspel som förekommer 

dem emellan. Dessa professioner bär på olika yrkeskulturer och traditioner och hur kan 

samspelet dem emellan beskrivas? Studien har tagit sin utgångspunkt i att lärares och 

bibliotekaries föreställningar om den gemensamma verksamheten är av avgörande betydelse 

för hur resultatet blir. Hur pedagoger och skolbibliotekspersonal lyckas i sitt samarbete 

påverkar hur biblioteket används i undervisningen samt hur och om biblioteket utgör en resurs 

i elevernas lärande. Bibliotekets bidrag i undervisningen präglas starkt av den syn på kunskap 

och lärande som råder på en skola och vilka undervisningsmetoder som dominerar. Detta är 

också en avgörande faktor för den roll skolbibliotekarien får. Ytterst är bibliotekarien 

beroende av lärarnas synsätt, tänkande och handlande, liksom stöd från skolledningen. Lärare 

och skolledare ses som ägare av den pedagogiska verksamheten och därmed existerar en 

maktdimension i samspelet mellan lärare och bibliotekspersonal. Makt kan betraktas som ett 

hot eller en möjlighet beroende på vilket perspektiv som intas. Samtidigt så finns det en 

dynamisk växelverkan i maktspelet beroende av vems ”arena” parterna för tillfället rör sig 

inom (ibid, s.79).  

Fil.dr Brigitte Kühne undersökte, i sin akademiska avhandling från 1993, skolbiblioteket som 

resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan. Kühne presenterar David Loertschers 

bibliotekstaxonomi från 1980-talet som blivit erkänd både internationellt och i Sverige. 

Taxonomin, som är ständigt återkommande i forskning och studier, kan ses som ett 

analysredskap - en värderingsskala för hur biblioteket kan fungera i skolan. Skalan innehåller 

nivåer som går från ett passivt till ett aktivt bibliotek. Taxonomin ser närmare på funktionen 

ur dels lärarnas, dels elevernas, dels bibliotekariernas och dels skolledningens synvinkel 

(Kühne, 1993, s.61) varav de två sistnämnda är av störst intresse för min studie. Taxonomins 

nivåer går från 1 – vilket innebär icke-användning av biblioteket, till 8 eller 10. Vid 

granskning av bibliotekets funktion sett ur bibliotekariens perspektiv så handlar den lägsta 

nivån om icke-inblandning, biblioteket agerar endast lagerlokal. Ju högre nivåer i 

bibliotekariernas taxonomi desto mer fokus blir det på samverkan, planering, utåtriktade 

bibliotekarieinsatser för att slutligen på nivå 10 landa på pedagogiskt utvecklingsarbete där 

                                                 

3
 Dokumentet har laddats ned i pdf från den sida som angiven internetadress leder till. 
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bibliotekarien deltar i planeringsarbetet för skolans undervisning. Bibliotekets funktion sett ur 

skolledarens synvinkel handlar på den lägsta nivån om att man har ett basbibliotek som följer 

stadgan för ett obligatoriskt bibliotek, utseendet spelar dock ingen roll då dess funktion inte är 

uttalad. Med högre nivåer blir biblioteket alltmer synligt som ett eget kraftcentrum och det 

blir sett ”...som en integrerad del av skolans undervisningsresurs” (ibid, s.64). För att nå hit 

krävs en rektor som ställer krav och skapar möjligheter för gemensam planering samt styr och 

följer upp verksamheten. Kompetent personal finns då i biblioteket och fortbildning erbjuds. 

Den högsta nivån sett ur skolledarens perspektiv innebär att denne ”...ser bibliotekspersonalen 

som resurs i skolans pedagogiska utvecklingsarbete” (ibid, s.65). Poängen med taxonomin är 

att alla nivåer bör finnas, ingen bör avskaffas. Det är inte ett mål att alltid ligga på de högsta 

nivåerna. Upptäcker man dock efter en tids arbete att man aldrig har nått de högre punkterna 

bör man reflektera över hur verksamheten verkligen ser ut. 

Följande artikel visar på vikten av lagstadgade standarder för skolbibliotek och tydliga policy-

dokument för att få en fungerande verksamhet. Bibliotekets integration i skolan är viktig, 

likaså styrningen av biblioteket. Med andra ord handlar det om ett fungerande samarbete 

mellan skolledning, skolbibliotekarie och lärare, vilket gör att artikeln upplevs relevant utifrån 

studiens frågeställningar. I en artikel i Journal of Librarianship and Information Science 

skriver Turner et al. (2007, s.216) att skolbibliotekarieyrket har haft låg status i England. 

Detta beror bland annat på låga löner och en syn på yrket som en passiv supportroll med 

begränsade karriärsmöjligheter på grund av mycket isolerat ensamjobb. På den senaste tiden 

har dock skolbibliotek blivit mer integrerade i skolans kultur. Att skolbiblioteken har ett värde 

när det kommer till elevernas måluppfyllelse och lärande har bekräftats och en rapport från 

regeringen understryker att bibliotek kan ha betydelsefull inverkan på elevernas personliga 

utveckling (ibid, s.214). Bristen på lagstadgade standarder för skolbiblioteken i England 

betyder att styrningen av biblioteken ser olika ut på olika håll, skolbiblioteket reflekterar på 

många sätt den enskilt berörda skolans intressen. För att fastställa bibliotekets roll i skolan 

krävs policy-dokument som definierar skolbibliotekets roll (ibid, s.216).  

2.2 Tidigare studier 

Flera studier av mer professionsinriktad art har genomförts vad gäller skolbibliotek och dess 

verksamhet och organisation. Trots att de resultat som framkommit här inte är av akademiskt 

slag upplevs de vara värdefulla för studien då de visar på erfarenheter och arbete som svarar 

mot uppsatsens syfte.  

Redan på 1930-talet skrev bibliotekarien och folkskolläraren Axel Norbeck boken 

Skolbiblioteket och undervisningen (1935). Här noteras att skolbiblioteken fanns med i 

folkskolans undervisningsplan redan 1919 och följande citat ger en bild av dåtidens 

skolbibliotekstanke;  

Lärjungarnas läsning på egen hand bör på lämpligt sätt uppmuntras och ledas. 

Detta kan ske särskilt därigenom, att barnen vänjas vid att använda skolans 

bibliotek. I synnerhet på de lägre stadierna bör barnen av läraren erhålla anvisning 

på böcker eller stycken i böcker, som lämpa sig att av dem läsas på egen hand. För 

att uppmuntra till sådan läsning kan det vara lämpligt, att enskilda barn få vid 

passande tillfällen inför kamraterna redogöra för intressanta stycken, som de läst i 

någon bok. (Norbeck, 1935, s.1) 

Senare studier av yrkesrelaterad karaktär har gjorts av Monica Nilsson som är yrkesverksam 

bibliotekarie och författare till uppmärksammad litteratur kring skolbibliotek och 



11 

 

informationsfärdigheter i skolan. I boken Skolbibliotek – skolans informationscentrum (1998, 

s.29) uppmanar Nilsson oss att se skolbiblioteket som ett tillväxtcentra för ett nytt arbetssätt. 

Skolbiblioteket ska vara en knutpunkt för information och kommunikation och samla skolans 

informationskällor. För ett gott biblioteksarbete är ett fungerande samarbete mellan rektor, 

lärare och bibliotekarie en förutsättning. Skolbibliotekariens roll är mångfaldig; pedagog, IT-

expert, handledare samt utvecklare av information är bara några av de kompetenser som bör 

besittas. Att arbeta nära läraren är viktigt, genom gott samarbete kan undervisningsresurser 

utnyttjas maximalt och det avgör verksamhetens utveckling. Även rektorn på skolan har stor 

betydelse för hur skolbiblioteket utvecklas. Biblioteket bör exempelvis vara bemannat under 

hela skoldagen och det är rektorns ansvar att en heltidsbibliotekarie finns på plats. Rektorn 

bör också vara uppmuntrande och ge tid för samarbete mellan lärare och bibliotekarier så att 

en helhetssyn på verksamheten utvecklas.   

Lång erfarenhet av skolbiblioteksyrket har även Maud Hell som är författare till boken 

Utveckla skolbiblioteket (2008). Där betonar hon att skolbiblioteket inte bara är en lokal för 

medier utan att verksamheten ”...bör syfta till att innehålla olika funktioner och aktiviteter, 

som stöder undervisningen under hela skoldagen och bedrivs med hjälp av utbildad personal” 

(Hell, 2008, s.13). Hell skriver att det är viktigt med planer, mål och visioner för att få en bra 

verksamhet och ett gott samarbete mellan skolledning, lärare och elever är angeläget. 

Bibliotekspersonalen bör till exempel delta i pedagogernas planering så mycket som möjligt 

och ett engagemang från rektorn betyder mycket för skolbibliotekets utveckling. Tidigare 

genomförda projekt, som till exempel Helvetesgapet, har klart visat att rektorerna måste ha 

tydligt ledningsansvar och visioner samt ge personalen tid för pedagogiska samtal (ibid, s.8). 

Helvetesgapet är ett utvecklings- och forskningsprojekt som fokuserar skolbibliotekets 

pedagogiska roll och kreativa språkmiljöer (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Detta 

skolprojekt genomfördes vid åtta skolor i Göteborgsregionen under två läsår i början av 2000-

talet. Ofta talas det om skolan och biblioteket som två olika världar. Läroplanen dominerar 

skolans värld och är pedagogiskt styrd, medan biblioteket förknippas mer med frihet. Rektorn 

har dock position att överbrygga dessa två världars problematik och det är genom dennes 

medvetenhet som skolbiblioteket kan bli ett stöd för undervisningen. I Helvetesgapet var 

grundtanken att rektorn vid respektive skola aktivt skulle medverka i utvecklingsarbetet och 

på olika sätt ha en stödjande roll. Vidare antar Helvetesgapet att en skola inte utvecklas om 

inte rektor tar huvudansvaret för dess utveckling.  

Skyggeson & Åbergs magisteruppsats (2008) är intressant för min studie då de har gjort en 

jämförande studie mellan två kommuners sätt att organisera just skolbiblioteksverksamhet. I 

sin teori utgår de från organisationsteori för offentlig sektor och analyserar de två 

verksamheterna utifrån begreppen resurser, roll och samarbete, mål, organisation och ledning 

samt bibliotekets funktion. En stor skillnad mellan kommunerna är om verksamheten 

organiseras genom en eller flera förvaltningar. Sker organisationen genom två förvaltningar 

blir ansvaret delat vilket kan leda till oklarheter kring vem som har ansvaret samt mer 

invecklade beslutsvägar. En verksamhet som är organiserad endast inom skol- och 

barnomsorgsförvaltningen har fördelar genom skolaspekten, bibliotekarien har en 

bibliotekspedagog som kontakt in i skolan samt medverkar i skolans arbetslag. Här finns 

paralleller till denna studies modellbibliotek som är organiserade endast inom skol- och 

barnomsorgsförvaltningen och därmed kan dra nytta av nämnda fördelar. 
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3.Teori 
”En individ lär så länge han lever, en organisation lever så länge den lär” 

(Albinsson, 1998, s.11) 

Som teoretisk utgångspunkt för denna studie används organisationsteori kopplad till den 

lärande organisationen. Denna har direkt anknytning till frågeställningarna och presenteras 

bland annat i Per Albinssons Den lärande organisationen – från vision till verklighet (1998) 

och i Peter Senges Den femte disciplinen (1990) som är den litteratur som avsnittet främst 

utgår ifrån. 

3.1 Den lärande organisationen 

Idag talas det om en lärande organisation där alla har ansvar för utvecklingen. 

Förändringstakten är mycket hög och det krävs ständig utbildning och information för att 

arbeta självständigt eller i grupp. Ytterligare krav är att kunna utvärdera arbetsinsatser och 

resultat. Detta får i sin tur konsekvenser för skolors sätt att undervisa. I läroplanen står det om 

baskunskaper som till exempel att läsa och skriva, men också om informationssökning via 

data och tidskrifter. Skolbibliotekets roll blir här tydlig då det kommer in som en del i den 

vardagliga undervisningen, eleverna får lära sig hur man lär sig. Skolbiblioteket måste vara 

flexibelt och dess personal behöver fånga upp nyheter och strömningar i skolans arbete för att  

skolbibliotekets utveckling ska gå i rätt riktning (Skolbibliotek i fortsatt medvind, 2002, s.15-

16). 

Fil. dr Otto Granberg och docent Jon Ohlsson är båda knutna till Pedagogiska institutionen 

vid Stockholms universitet och har tillsammans skrivit boken Från lärandets loopar till 

lärande organisationer (2009). De beskriver varför den lärande organisationen dök upp i 

mitten av 1980-talet. Bland annat medförde  IT:s framfart blixtsnabb spridning av information  

och om en organisation kan bli lärande så borgar det för att den kan möta och anpassa sig till 

omvärldens krav på ett framgångsrikt sätt. Forskningen om hur vuxna lär sig utvecklades 

snabbt och den snabba tekniska utvecklingen ställde krav på hög effektivitet vilket medförde 

behov av nya kunskaper hos medarbetarna och kompetensutveckling blev ett aktuellt begrepp 

(Granberg&Ohlsson, 2009, s.14). Lärande och förändring är faktorer som förstärker varandra. 

Ju snabbare omvärlden förändras desto mer kunskap måste utvecklas inom organisationen för 

att den ska kunna handskas med förändringen. Detta gäller även omvänt då organisationen 

kan påverka omvärlden mer ju mer kunskap som den utvecklar.  

En annan forskare som har skrivit om den lärande organisationen är fil.dr Per Albinsson 

(1998). Han menar att i grunden handlar den lärande organisationen om ”...att skapa 

förutsättningar för den enskildes, gruppers, och hela organisationers positiva lärande och 

utveckling” (Albinsson, 1998, s.12). Som en röd tråd i hans bok löper vikten av delaktighet, 

dialog, allas ansvar, lärande och det goda arbetet.  

God förmåga att hantera förändringar är en förutsättning för att en organisation ska överleva 

och vara framgångsrik. Den lärande organisationen ”...betonar vikten av att individer, grupper 

och hela organisationer ständigt lär, utvecklas och förnyas” (ibid, s.35). Aspekter som 

återkommer i flera definitioner av en lärande organisation är bland annat att medarbetarnas 

lärande ska främjas, att den lärande organisationen hela tiden är i en fortgående process som 

syftar till att förbättra kunskaper och färdigheter samt att en lärande organisation medvetet 

förändrar och förändras och skapar sin egen framtid. Nyckeln till framgång ligger i 

anpassning och förändring - ständigt lärande är i sin tur nyckeln till dessa. Min avsikt med 
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denna studie är att med hjälp av kvalitativa intervjuer se om Skolbiblioteksforum med dess 

modellbibliotek upplevs fungera som en lärande organisation utifrån denna valda teori.  

3.1.1 Delaktighet  

Albinsson skiljer på delaktighet och deltagande. Delta kan man göra utan att egentligen vara 

delaktig, medan delaktighet handlar om förståelse för och möjligheter att påverka den egna 

rollen för och i helheten. Ett gott förändringsarbete bygger på att organisationens anställda 

görs delaktiga i förändringsprocessen och deltar i utvecklingsarbetet. Delaktighet gör att 

resultaten blir bättre och att kvalitet och effektivitet sannolikt förändras i positiv riktning. 

Maktstrukturer är något som gör att delaktighet inte alltid används inom organisationer då 

ökad delaktighet kan rubba rådande strukturer. Albinsson hävdar dock, i enlighet med den 

lärande organisationens perspektiv, att många fler behöver hjälpa till med beslutsfattandet och 

tänkandet (Albinsson, 1998, s.14). Intervjuresultaten i den här studien hoppas ge svar på hur 

delaktigheten upplevs av de verksamma inom Skolbiblioteksforum. Har den förändrade 

organisationen påverkat upplevelsen av delaktighet? 

3.1.2 Dialog 

Dialogen är ett centralt begrepp i den lärande organisationen och den är en avgörande process 

för att utveckla just en lärande organisation (ibid, s.126). Förutsättningar för dialog är att 

deltagarna granskar sina egna antaganden och gör dem tillgängliga för övrigas analys. 

Deltagarna måste också se varandra som kolleger för att ett gemensamt lärande ska ske. 

Slutligen förutsätts samordning. En samordnares uppgift är att klargöra att alla har ett ansvar 

för resultatet samt hålla dialogen flytande. En omdiskuterad fråga som Albinsson lyfter är hur 

dialogen ska komma till stånd. Åsikterna i litteraturen går isär när det kommer till frågan om 

det ska finnas igångsättare, något som startar samtalet från en gemensam utgångspunkt. 

Centralt i diskussonen kring metoddialogen är betoningen på helheten. Individerna blir genom 

dialogens process delaktiga i helheten, i det kollektiva. Dialogen fångar upp enskildas idéer 

men det är dess förmåga att alstra nya kollektiva insikter som berättigar dess existens. 

Dialogens syfte är att skapa gemensamma insikter om helheten och helhetens olika delar – 

detta leder i bästa fall till gemensamt kreativt skapande. 

Precis som Albinsson så betonar Granberg&Ohlsson vikten av dialog inom den lärande 

organisationen (Granberg&Ohlsson, 2009, s.53). Författarna refererar till Senge som menar 

att om ett team lär sig att föra dialog innebär det att deras tänkande expanderas, de utvidgar 

förståelsen för sitt eget tänkande. Utan dialog kan inte medlemmar i en organisation utveckla 

effektiv kommunikation, eftersom de då inte vet om de förstår varandras sätt att använda 

begrepp och ord eller om de tänker på liknande sätt. För att nå ett lärande som innebär 

utveckling  utöver det rutinmässiga krävs helt enkelt dialog. Det är genom dialogen som 

reflektion över grundläggande antaganden kan ske vilket har betydelse för lärandet.  

I denna studie kommer teorin om dialog att kopplas till modellbiblioteken och berörda 

yrkesverksamma parter. Intervjuer önskar ge en inblick i hur dialogen förs mellan olika parter 

och i vilken mån det stimulerar till lärande.  

3.1.3 Lärande och ledarskap 

Albinsson ser i detta sammanhang inte lärande som synonymt med utbildning eller träning i 

traditionell mening utan det är en fråga om inställning till lärandet som en ständigt pågående 

process.  
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En betoning på både det individuella och det organisatoriska lärandet finns enligt den lärande 

organisationens perspektiv. En central aspekt är att fokus ofta ligger på att göra saker bättre 

och snabbare. Om organisationer och företag ska överleva krävs dock även fokus på att göra 

bättre saker och vikten av allas delaktighet betonas även här. Albinsson (1998, s.108) fastslår 

tydligt att en organisation inte kan lära utan det är de enskilda medarbetarna som lär. Kunskap 

beskrivs som något som skapas av människor och när den skapas så sker också ett lärande. En 

åtskillnad mellan adaptivt och generativt lärande görs där det adaptiva lärandet innebär 

”...lärande som möjliggör en organisations överlevnad” (Albinsson, 1998, s.108). Det 

generativa lärandet innebär istället ”...ett lärande som medger ett eget skapande av framtiden” 

(ibid, s.108).  

En hierarkiskt uppbyggd organisation hävdas ofta utgöra ett hinder för lärandet, men också 

för dialog och delaktighet. Ju mer en organisation är uppdelad i avdelningar och arbetslag 

desto svårare blir det att dela erfarenheter och kunskaper över gränserna. Hierarkiska 

strukturer främjar inte de anställdas eget tänkande utan konfirmerar rådande normer. En sådan 

struktur leder ofta i fel riktning då organisationens antaganden aldrig ifrågasätts. Om lärandet 

ska främjas krävs därför mer flexibla strukturer, ett ledarskap som uppmuntrar reflektion och 

accepterar misstag och osäkerhet (ibid, s.121).  

De lärande organisationerna kräver en ny inställning till ledarskap. Under 90-talet växte en ny 

trend fram där ledarskapet betonas framför chefskapet. Främst avses ”...förmågan att skapa 

förutsättningarna för medarbetarnas positiva utveckling” (ibid, s.87). Anställda har alltid 

uppfattningar om chefer och tillskriver dem olika roller, tyvärr är många bilder negativa. Det 

visar sig att ju längre ifrån de anställda som cheferna befinner sig i hierarkisystemet, desto 

mer negativ tenderar bilden att vara. Att ansvarsfördelning behövs i en organisation är enligt 

Albinsson helt klart, men ofta är det färre nivåer i hierarkin som är önskvärt. Albinsson 

skriver vidare att det ledaren ska ha kontroll över är hur organisationen ska hantera lärande 

och anpassning till en allt föränderligare omvärld, inte över sina medarbetares sätt att fullgöra 

sina uppgifter. Ledarskapet handlar främst om att skapa ett klimat som är positivt till lärande i 

arbetslivet. Då det har skett en organisationsförändring inom Skolbiblioteksforum som har 

påverkat ledarskapet, är det av intresse att med hjälp av intervjupersonernas svar se vilken roll 

ledarskapet spelar för verksamheten samt hur det i sin tur påverkar lärandet. 

3.2 Peter Senge om den lärande organisationen 

Både Albinsson och Granberg&Ohlsson hänvisar i sin forskning till den amerikanske 

forskaren Peter Senge som har haft stort inflytande på utvecklingen av den lärande 

organisationen. Senge är fil.dr och verksam vid Massachusetts Institute of Technology, USA.  
Han beskriver den lärande organisationen enligt följande:   

I en lärande organisation vidareutvecklas ständigt människors förmåga att 

förverkliga sina mål, där utvecklas nya och expansiva sätt att tänka, där finns en 

strävan mot gemensamma mål och där lär sig människorna att ständigt söka 

kunskap tillsammans (Senge, 1990, s.17).  

Han betonar vikten av att ledaren arbetar hårt med att skapa en gemensam vision samtidigt 

som denne utmanar rådande normer och ramar. Arbetsgruppen har en nyckelfunktion inom 

den lärande organisationen då lärande bygger på social interaktion. Senge har en 

systemteoretisk utgångspunkt där han menar att förändringar både utom och inom systemet 

bara kan förstås om man beaktar relationerna mellan systemets olika delar. Kommunikationen 

mellan människor måste fungera om organisationen ska kunna dra nytta av det lärande som 
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sker och de erfarenheter som görs. Organisationen måste utveckla en struktur som möjliggör 

förändring och innovation.  

Senge beskriver att med hjälp av följande fem discipliner kan den lärande organisationen 

byggas upp: personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner, teamlärande och 

systemtänkande. Personligt mästerskap handlar om individens förmåga att lära och utveckla 

sin kompetens, att behärska en viss färdighet och att i varje situation vara medveten om vad 

som är viktigast. En organisation utvecklas bara om dess individer får möjlighet att engagera 

sig och förverkliga sina mål. Att skapa förutsättning för reflektion och lärande i det vardagliga 

arbetet inom organisationen är viktigt. Senge intresserar sig för de ömsesidiga åtaganden  

mellan människa och organisation och ser det personliga mästerskapet som en hörnsten i den 

lärande organisationen. Tankemodeller kan vara bilder och modeller som hjälper oss att förstå 

vår omvärld och hur vi ska bete oss i denna värld. Modellerna kan vara både medvetna och 

omedvetna samt mer eller mindre utvecklade. Omedvetna tankemodeller kan verka 

hämmande för utvecklingen inom en organisation då de inte ifrågasätts eller tydliggörs. För 

att förändra tankemodeller krävs att var och en granskar sina egna värderingar och ifrågasätter 

det man själv försvarar, andra måste sedan bedöma dessa värderingar (ibid, s.22). Vad gäller 

gemensamma visioner pekar Senge på visionernas och målens betydelse för både individer 

och organisation. En organisationsutveckling förutsätter att medarbetarna kan formulera 

gemensamma visioner och mål. Det är också verkligen viktigt att målen är just gemensamma 

och inte diktat från ledningen, gemensamma visioner utvecklar människor om de gör det för 

att de själva vill. Teamlärande bygger på dialog mellan medarbetarna i teamet och är otroligt 

viktigt  för den lärande organisationen. Om medlemmarna samarbetar kan ett gemensamt 

kunnande utvecklas som överstiger de enskildas. Dialog är en förutsättning för detta 

kollektiva lärande, genom den kan omedvetna och förgivettagna slag av motstånd mot 

förändringar i teamet synliggöras och hanteras. I dagens moderna organisationer sker 

utbildning i grupper så om inte grupperna utvecklas, utvecklas inte heller organisationerna 

(ibid, s.23). Systemtänkandet är slutligen grunden för den lärande organisationen enligt 

Senges synsätt, den femte disciplinen. Denna disciplin skapar en helhet av teori och praktik 

genom att knyta samman övriga discipliner. Här betonas samspelet, interaktionen mellan 

systemets olika delar. Fel i en del av systemet leder till fel i andra delar av systemet och 

ibland även till fel i systemet som helhet. Om en organisation satsar på förändring måste hela 

systemet uppmärksammas, förändringsförsöken måste alltså riktas mot helheten.  

3.3 Sammanfattning av viktiga aspekter för min studie 

Med hjälp av teorin i detta kapitlet har aspekter återfunnits som är användbara för den 

empiriska studien samt för resultatanalysen. Lärande och ledarskap, delaktighet samt dialog är 

begrepp som kommer att ligga till grund för utformningen av min intervjuguide samt för 

resultatanalysen. Peter Senges fem discipliner med systemtänkandet som grund för den 

lärande organisationen är också en viktig synvinkel för min fortsatta studie. 
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4. Metod 

4.1 Metodval  

Min studie utgör en fallstudie då den endast avser organisationen Skolbiblioteksforum. 

Fallstudier kopplas ofta till kvalitativa metoder som intervjuer då syftet är att man vill få en 

detaljerad granskning av ett fall. Forskaren vill vanligtvis belysa unika drag hos ett specifikt 

fall (Bryman, 2008, s.74-75). För att undersöka hur förändringar inom just 

Skolbiblioteksforums organisation ser ut samt hur samarbetet mellan de olika professionerna 

inom organisationen fungerar, används intervjustudier. Då målet är att nå djupare förståelse 

och tolkning anses kvalitativa intervjuer vara mer lämpade än till exempel enkäter, 

intervjuerna ger möjlighet att få fram olika personers uppfattningar av samma problem. Kvale 

skriver att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att försöka förstå världen utifrån 

informantens eget perspektiv (Kvale, 2009). Forskningsintervjun är ett professionellt samtal 

där åsikter utbyts mellan personer som samtalar om ett tema intressant för båda parter, det vill 

säga intervjuaren och den intervjuade. Enligt Kvale är en ständigt återkommande fråga om 

resultaten är generaliserbara, kan de överföras till andra undersökningspersoner och 

situationer? Ofta är svaret att antalet intervjupersoner i intervjuforskning är för få för att 

resultaten ska kunna generaliseras. I denna studie görs inga anspråk på att generalisera 

resultaten till andra verksamheter utan fokus ligger på att få djupare kunskap och förståelse 

för hur det ser ut i just vald organisation. Intervjuer med verksamma inom organisationen 

anses vara ett effektivt tillvägagångssätt för att få svar på studiens frågeställningar.  

4.2 Urval av informanter 

Först begränsades urvalet till att gälla verksamma inom Växjö kommun då det är här 

organisationen för mitt intresse finns. Min avsikt med studien är att undersöka hur samarbetet 

mellan skolbibliotekarier, rektorer och verksamhetsutvecklare ser ut, utifrån teorin om den 

lärande organisationen. Ytterligare avsikt är att se hur personer verksamma inom 

organisationen upplever förändringar inom Skolbiblioteksforum, utifrån perspektivet den 

lärande organisationen. För att få svar på dessa frågor föll valet på att intervjua personer på 

alla dessa tre yrkespositioner. Detta för att mina frågor ska belysas utifrån alla tre perspektiv 

som följer med de olika yrkesrollerna inom organisationen. I mitt urval av informanter har ett 

bekvämlighetsurval gjorts. Genom mailkontakt med ett par nyckelpersoner inom 

Skolbiblioteksforum gavs vidare tips om vilka skolbibliotekarier och rektorer som varit 

engagerade samt varit med länge i organisationen och därmed kunde vara intressanta 

informanter för studien. En av informanterna är numera pensionerad. Mitt val att intervjua 

denna person istället för ytterligare en, numera aktiv, skolbibliotekarie grundar sig på dennes 

engagemang och långa erfarenhet från verksamheten som anses viktigt för att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Då det endast finns en verksamhetsutvecklare inom 

organisationen blev detta urval enkelt, dock inte slumpmässigt. Kontakt med utvalda personer 

togs sedan via mail och telefon för presentation av undersökningen samt förfrågan och 

inbokning av intervjutillfällen. Samtliga tillfrågade var positiva till att deltaga men en av de 

två skolbibliotekarierna som tackat ja fick dock ställa in intervjun med kort varsel. Detta ledde 

till att den verksamma skolbibliotekarien som slutligen intervjuades inte var den som hade 

längst erfarenhet. De som tackade nej på vägen var de mest erfarna inom 

Skolbiblioteksforum, men aktuell informant anses ändå ha tillräcklig erfarenhet för att utgöra 

en relevant källa för information. Valet att genomföra fem intervjuer, närmare bestämt en med 

verksamhetsutvecklare, två med skolbibliotekarier och två med rektorer på sammanlagt fyra 
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olika skolor hoppas leda till en djupare tolkning av, samt bredare syn på, organisationens 

verksamhet.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Bryman (2008, s.413) skriver att den kvalitativa intervjun får röra sig i olika riktningar, detta 

kan ge kunskaper om intervjupersonens upplevelser. Avvikelse från den formulerade 

intervjuguiden är i stor utsträckning tillåtet, olika följdfrågor accepteras samt en varierad 

ordningsföljd i frågorna. Kvalitativa intervjuer beskrivs vidare som flexibla med en önskan 

om fylliga och detaljerade svar. Med denna kunskap i ryggen har intervjuerna utgått ifrån en 

intervjuguide (se bilaga1) men frågor har formulerats under intervjuns gång. Intervjuguiden i 

sig kan ses som en minneslista över de områden som intervjun avser täcka in. På så sätt har 

informanterna fått reflektera över samma typ av frågor även om de inte kommit i samma 

ordning eller varit exakt likadant formulerade. På detta vis har också samma intervjuguide 

kunnat användas för samtliga intervjuer då alla informanter kunnat svara och ge en 

beskrivning utifrån sin egen position och dimension.  

Fyra av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser, det vill säga skolor och 

kommunkontor. Den femte intervjupersonen är numera pensionär, vilket ledde till att 

intervjun ägde rum i dennes hem. Valet att genomföra intervjuerna på respektives hemmaplan 

grundade sig i en tanke att informanterna skulle vara bekväma i situationen och därmed ge 

pålitliga svar. Varje intervju inleddes med att informanterna informerades om syftet med 

undersökningen samt att det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Vidare 

gavs information om deras anonymitet innan själva intervjun startade, inga namn figurerar i 

uppsatsen. Varje intervju varade 45-60 minuter.  

4.3.1 Inspelning/utskrift/bearbetning 

 Alla intervjuer har efter godkännande från informanterna spelats in via datorn och sedan 

sparats som ljudfiler. Intervjuerna har transkriberats så gott som ordagrant och i sin helhet i 

direkt anslutning till intervjutillfället då intervjusituationen fortfarande funnits i färskt minne. 

Färre kortare partier samt ljud som ej funnits relevanta för studien är dock bortplockade i 

utskriften. Analysen har sedan gjorts utifrån dessa utskrifter. Minnesbilder från 

intervjusituationen, vad gäller språkliga nyanser, betoningar och kroppsspråk, har varit till 

hjälp i tolknings- och analysarbetet . 

4.4 Analysmetod 

Enligt Kvale (2009, s.208) bör utskrifterna från en intervju ses som ett verktyg för att 

analysera det som sagts. Analysen kan ses som en fortsättning på det samtal som påbörjades i 

intervjusituationen men möjliga innebörder tillkommer hela tiden. Analys innebär att man 

separerar något i delar, intervjupersonens berättelse fragmenteras i till exempel enskilda delar 

eller avsnitt. Utifrån teorier om den lärande organisationen har följande kategorier skapats för 

att analysera resultatet; ledarskap, lärande, delaktighet, dialog samt systemtänkande. Genom 

denna kategorisering önskas svar på studiens ursprungliga frågeställningar som sammanfattat 

behandlar samarbete och förändringar sett ur perspektivet den lärande organisationen. 

 

Enligt Kvale (2009, s.227) kritiseras intervjuanalyser ofta då olika uttolkare kan hitta olika 

innebörder i samma intervju. Intervjun som vetenskaplig metod ifrågasätts härmed. Enligt 

denna syn underförstås ett krav på objektivitet, det finns bara ett enda korrekt uttalande  och 

analysens uppgift är därmed att finna denna enda mening. Förespråkare av intervjustudier och 

dess analyser tillåter dock en mångfald av legitima tolkningar. Då denna studie intresserar sig 
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för olika personers uttalanden, deras uppfattning av och syn på Skolbiblioteksforum som 

organisation, anses intervjustudien vara en väl vald metodstrategi. Kvale beskriver även en 

risk för ”expertifiering” av  meningen vid intervjuforskning (2009, s.235). Intervjuaren ses 

som uttolkaren som tar meningarna från intervjupersonernas upplevelser och förtingligar dem 

enligt sin teori som uttryck för en grundläggande verksamhet. Genom att här påvisa 

medvetenhet om denna fara hoppas risken för att detta ska ske i min intervjuanalys 

minimeras. 
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5. Resultat 
Efter att i studien ha genomfört fem intervjuer följer nedan en kort presentation av 

informanterna och deras bakgrund. Därefter redovisas resultatet genom både referat och citat 

under rubriker valda utifrån tidigare presenterad teori om den lärande organisationen. 

5.1 Presentation av informanter 

Skolbibliotekarie 1 är före detta skolbibliotekarie, pensionerad sedan 2009. Informanten var 

med och drog upp riktlinjerna för Skolbiblioteksforum vid dess grundande, delvis som 

politiker men även som blivande bibliotekarie. Vid tiden för Skolbiblioteksforums start 

avslutade denne sin bibliotekarieutbildning efter många års arbetserfarenhet som 

biblioteksassistent och har därefter varit verksam och engagerad skolbibliotekarie vid flera av 

kommunens skolbibliotek fram till sin pension.  

Skolbibliotekarie 2 är verksam vid en F-6 skola med cirka 300 elever. Tidigare jobbade 

informanten 15 år som fritidspedagog innan denne utbildade sig till bibliotekarie och 

tillträdde nuvarande tjänst för fem år sedan.  

Rektor 1 jobbar på en F-6 skola och har varit i tjänst på samma skola sedan 1999, därmed var 

denne med när Skolbiblioteksforum bildades och modellbiblioteken startade upp. Aktuell 

skola har cirka 350 elever varav ungefär 100 har annan kulturell och språklig bakgrund än 

svenska. Detta har lett till att skolan under många år har gjort extra språkliga satsningar och 

betonat vikten av läsning och litteratur. När informanten tillträdde sin tjänst på skolan fanns 

redan ett skolbibliotek med hyfsat bokbestånd som sköttes av en lärare som hade nedsatt 

tjänst för att sköta biblioteket. År 2003 blev biblioteket modellbibliotek vilket innebar att en 

stor satsning på denna verksamhet ägde rum samtidigt som en bibliotekarie tillsattes på 50%. 

Rektor 2 är verksam på en F-6 skola med cirka 350 elever och har tjänstgjort där sedan 2008. 

Dessförinnan var denne rektor på en annan F-6 skola i kommunen under flera år. Från allra 

första början utbildade informanten sig till lärare och vidare till speciallärare och har alltid 

haft ett särskilt intresse för läs- och skrivfrågor. Informanten tillträdde sin nuvarande tjänst i 

och med total ombyggnation av hela skolan vilket innebar att denne hade stort inflytande på 

biblioteket, både vad gäller lokal och utformning av verksamheten. 

Verksamhetsutvecklaren tillträdde år 2005 tjänsten som skolbibliotekschef för 

Skolbiblioteksforum, men övergick år 2009 till att bli verksamhetsutvecklare. Informanten 

hade från början en mer administrativ tjänst på bibliotek men valde sedan att utbilda sig till 

bibliotekarie för dryga 20 år sedan. Därefter följde arbete på många olika bibliotekstyper 

innan Skolbiblioteksforum i Växjö blev anhalt. 

5.2 Redovisning av resultatet 

Ledarskap 

Skolbibliotekarie 1 – Under dennes yrkesverksamma tid fanns en verksamhetschef. För cirka 

fem år sedan skedde ett skifte på denne position då den kvinna som varit med från starten 

slutade och en ny verksamhetschef tog över posten. Precis efter informantens pension skedde  

en förändring då rektorna blev skolbibliotekariernas chef. Informanten såg dock fördelar med 

att ha sin chef inom Skolbiblioteksforums organisation och kände till kollegers oro inför 

förändringen.  
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Rektorn har hela tiden haft en viktig roll, om inte rektorn tycker att verksamheten är lika 

viktig som skolbibliotekarien så funkar det inte enligt informanten.  

För alltså innan Skolbiblioteksforum så fanns det ju skolbibliotek i väldigt liten 

skala, men så fort pengarna tog slut så bröt de ju... Ja det var där man drog in först, 

ja den verksamheten som de tycker är lite utanför absolut undervisning. Men nu 

tror jag kanske att i och med att Skolbiblioteksforum har funnits och vi har visat att 

det är undervisning hmm... så kanske vi är mer etablerade så risken kanske inte är 

så stor, jag kan faktiskt inte bedöma det idag.  

Rektorn har enligt informanten också en avgörande roll för skolbibliotekariens chanser att nå 

ut till övrig skolpersonal. Tycker inte rektorn det är viktigt så är det svårt att få lärarna att ta 

av sin undervisningstid för att jobba med bibliotekarien och biblioteket, rektorn lägger liksom 

ribban för verksamheten. Ledarskapet är också avgörande för ekonomin då det är rektorn som 

betalar för sitt bibliotek. Även om anslag för uppbyggnad samt stora lönekostnader har getts 

från annat håll så är det ändå rektorn som fördelar anslaget för medieinköp samt verksamhet. 

Informanten  tror också att samarbetet mellan rektor och verksamhetsutvecklare kan bli bättre, 

framför allt intresset från rektorernas sida. Om biblioteket ska bli hjärtat i skolan så måste det 

jobbas efter gemensamma mål.  

Skolbibliotekarie 2 – Informanten betonar rektorns roll för skolbiblioteksverksamheten. Det 

är viktigt att rektorerna inser värdet av skolbiblioteket. Några förändringar i förhållandet 

gentemot rektorn har inte märkts av i och med organisationsförändringen utan informanten är 

nöjd med hur det ser ut. En viss oro finns dock för vad som kommer att hända när berörd 

rektor går i pension om några år, vad kommer att ske då?  

Rektor 1 – Den intervjuade rektorn ser inga större skillnader i sitt ledarskap i och med 

organisationsförändringen som ledde till att denne blev chef över skolbibliotekarien. 

Informanten finner organisationsförändringen positiv och vill bestämma så mycket som 

möjligt över verksamheten på sin skola, ökat inflytande ger större möjligheter. ”Jag vill 

bestämma så mycket som möjligt själv och jag gör ju det på ett jättebra sätt för jag skulle inte 

tulla på den delen va. Men det är inte alla som tänker så.” Att ett engagemang från 

skolledningen är viktigt i biblioteksfrågan konstateras. Verksamhetsutvecklarens roll 

diskuteras också, den har varit central under uppbyggnadsfasen men hur ser det ut på sikt? 

Det måste finnas någon som ligger i framkant vad gäller biblioteksutveckling som kan ge 

skolbibliotekarien den in-put som hela tiden måste till. 

Rektor 2 – Denne rektor tycker att organisationsförändringen som ledde till chefskap över 

skolbibliotekarien bara har varit av godo. ”Förut hade skolbibliotekarierna en egen chef men 

ändå ska jag vara ansvarig för verksamheten [...] och då vill ju jag ha styrmedlena tycker jag.” 

Genom förändringen kan informanten vara med och påverka på ett helt annat sätt än tidigare. 

Vidare ses ledarrollen vara att skapa förutsättningar för alla andra att göra ett bra jobb och 

försöka vara stöd där bakom. ”...så upplever jag det och sen försöker jag vara där bakom. Jag 

kan aldrig bli den bäste pedagogen eller den bäste bibliotekarien, nej. Utan jag ska hålla ihop 

det här.” Det är viktigt vilka signaler som sänds ut till personalen, där måste allas lika värde 

betonas. Informanten ser det som sin uppgift att få människor att trivas, då funkar det 

pedagogiska och då fungerar det som en lärande miljö, trivseln är a och o. Personalen behöver 

få höra att de är duktiga på sitt jobb, då blir de det och klarar av sin uppgift.  
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Verksamhetsutvecklaren – Intervjupersonen ser på ledarskapet även uppifrån 

förvaltningsnivå, vilket är naturligt sett till dennes position. Innan organisationsförändringen 

ägde rum 2009, fanns en verksamhetschef inom skol- och barnomsorgsförvaltningen som hela 

tiden hade skolbiblioteken i fokus vilket var en klar fördel för verksamheten.  

Det måste komma en tydlig linje från ledningen så att det kan fortplanta sig nedåt i 

organisationen [...] så att det blir tydliga signaler. Det finns ett intresse men det 

finns inget aktivt som jag ser det, som jag ser faller ut mot elev sen. 

I informantens tidigare roll som skolbibliotekschef ingick personalansvar. Sedan 2009 ses 

dock uppdraget vara utvecklingsansvar, att hela tiden ligga lite före skolbibliotekarierna och 

ge uppbyggnad för att de ska kunna växa in i sina roller. Modellbibliotekens uppdrag är att 

jobba med språk och IKT och detta har inte förändrats över åren.  

Lärande 

Skolbibliotekarie 1 – Informanten uttrycker följande syn på lärande; 

Ja, det (lärandet; förf. anm.) har varit min käpphäst hela tiden. Ja, alltså det är ju att 

förmedla någonting, alltså inte bara läsa en bok rakt upp och ner högt kanske utan 

man har någon tanke, någon pedagogisk klo med eller att man gör det på det sättet 

att barnen blir stimulerade av budskapet kanske eller ja vad det nu kan vara. 

Som skolbibliotekarie har intervjupersonen hela tiden lärt sig i sitt yrke, lärandet är en 

fortgående process - att utvecklas hela tiden och inte upprepa samma misstag. Hur man ska få 

ut sitt budskap är också något som vuxit fram genom erfarenhet. I och med att en ny 

skolbibliotekschef tillträdde gjordes ökade satsningar på kompetensutveckling. 

Skolbibliotekarierna har i sina tjänster genomgått flera poängkurser i Kristianstad, bland annat 

i att skriva biblioteksplaner, språkets sociologi och pedagogik i skolbibliotek. Informanten 

menar att de hela tiden har uppmuntrats att gå vidare och lära sig nya saker, men med åren har 

kompetensutvecklingen skett under mer professionella former. Detta är säkerligen en helt 

normal utveckling i en organisation, då informanten inte tror sig ha orkat med dessa kurser 

under uppbyggnadsfasen då så mycket annat skulle falla på plats. Kurserna har bjudit på aha-

upplevelser då informanten genom studier fått svar på tidigare upplevda problem. Detta har 

lett till en utveckling och nya metoder för att tackla problem. Genom regelbundna träffar med 

de andra skolbibliotekarierna har också ett lärande skett genom möjligheten att få ta del av 

kollegernas verksamhet. Tips om bland annat olika projekt, bokuppställningar samt 

studiebesök på andra skolbibliotek har enligt informanten lett till utveckling i den egna 

yrkesrollen.  

Skolbibliotekarie 2 – Den intervjuade skolbibliotekarien likställer lärande med Vygotskij, det 

handlar om att man lär sig tillsammans. Det som man lär sig själv är en kunskap men det som 

består och betyder någonting är det som man lär tillsammans. Informanten är nöjd med den 

kompetensutveckling som erbjuds inom organisationen. Det mest givande anses 

skolbibliotekariernas erfarenhetsutbyte vara, men även föreläsningar kan ge mervärde. 

Högskolekurser har specialsytts för skolbibliotekariegruppen och genomförts i tjänsten. 

Rektor 1 – Lärande är för informanten att utveckla olika förmågor, det handlar om analytisk 

förmåga. Skönlitteraturen nämns av informanten som en viktig källa för lärande. Lärande 

bland vuxna sker hela tiden i respektive yrkesroller. När modellbiblioteket startade gick en 

lärare, en bibliotekspedagog samt skolbibliotekarien en fempoängsutbildning där det bland 

annat ingick att skriva en handlingsplan för skolans bibliotek. Informanten känner att 
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biblioteket har fått stå tillbaka lite den senaste tiden då satsningar istället har gjorts på 

matematik jämfört med tidigare år då språket har betonats. Ett biblioteksråd finns på skolan 

bland pesonalen och består av bibliotekspedagog, skolbibliotekarie samt en lärare från varje 

arbetslag. Biblioteksrådet har haft en viktig funktion att sprida den språkutvecklande delen på 

skolan och utifrån det perspektivet har det skett väldigt lärande.  

Rektor 2 – Informantens syn på lärande är att ”det är inte lätt. Jag tycker det är allt [...] vi kan 

ju aldrig lära in, vi kan ju bara skapa lärande miljöer. Sen är det ju var och en som lär in va.” 

Det kan enligt informanten inte bestämmas att lärande endast sker på en viss plats utan det 

handlar om att skapa nyfikenhet, stimulera tänkande – det är lärande. Ingen är färdig, själv lär 

sig informanten av sina misstag varje dag. Denne ser dock att den viktigaste delen av lärande 

är att våga erkänna vad man inte kan, att vara öppen. Trivs personalen så funkar det 

pedagogiska och då funkar också skolan som en lärande miljö.  

Verksamhetsutvecklaren – Lärandeprocessen är enligt informanten en samverkan mellan 

pedagogen och bibliotekarien, bibliotekarien måste bli sedd som en pedagogisk resurs för att 

en lärande miljö ska komma till stånd. Bokcirklar för personal på skolorna upplevs ha bidragit 

till ökat lärande bland pedagogerna och lett till aha-upplevelser som varit viktiga i deras 

pedagogiska arbete. Informanten har drivit kompetensutvecklingsfrågan hårt inom 

Skolbiblioteksforum och ansvarat för innehållet i de högskolekurser som skolbibliotekarierna 

har gått. Vikten av generositet med fortbildning betonas, när en skolbibliotekarie känner sig i 

fas kan utbildning erbjudas. En väl tilltagen budget för fortbildning avsätts från skol- och 

barnomsorgsförvaltningen vilket underlättar detta jobb.  

Delaktighet 

Skolbibliotekarie 1 – Till en början upplevde informanten att det var kämpigt att bli en i 

gänget bland kollegerna på skolan.  

Och det var ju väldigt, ska jag säga kämpigt i början. Att få in att man var en, så att 

säga en, kollega till lärarna, att bli en, bli en i gänget...[...] Så det var ju ett jättejobb 

där de första åren att integrera och förankra. 

När informanten lämnade en tjänst för att tillträda som skolbibliotekarie på en annan skola var 

skillnaden uppenbar vad det gäller delaktighet kopplat till övrig skolverksamhet och 

skolpersonal. Plötsligt efterfrågades dennes deltagande och information på varenda 

personalmöte då verksamheten var så inarbetad där. Informanten tror inte att 

skolbibliotekarierna känner sig särskilt delaktiga vad gäller beslut som fattas på 

förvaltningsnivå, däremot är ju chefen påverkningsbar. Det personliga engagemanget är 

otroligt viktigt, en bibliotekarie som har ett gott samarbete med rektor kan påverka hur 

mycket som helst och därmed känna sig delaktig. För att vara delaktig krävs att man som 

skolbibliotekarie tar för sig. Då man är ensam i sin yrkesroll på respektive skola kan man inte 

sitta och vänta på att andra ska delge en saker utan framåtanda är en förutsättning. 

Skolbibliotekarie 2 – Informanten är med på konferenser och i arbetslag. Denne känner sig 

delaktig i skolans verksamhet och i de beslut som där fattas kring skolbiblioteket. Om man ser 

på delaktighet gentemot Skolbiblioteksforum och högre upp på förvaltningsnivå så upplever 

informanten denna vara bristande. Skolbibliotekarien har där inte mycket att säga till om utan 

direktiv kommer helt enkelt uppifrån. Inför organisationsförändringen 2009 skulle förslag 

diskuteras i skolbibliotekariegruppen vilket upplevdes onödigt då beslut redan så gott som var 
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taget.”Det är ju för något år sedan, vi skulle diskutera ett förslag att vi skulle bli en på skolan, 

men man visste ju [...] det var ju kört, de lade fram förslag men... det var så gott som, det var 

taget”. 

Rektor 1 – Intervjupersonen anser det viktigt att lärare och skolbibliotekarie deltar 

gemensamt i planeringsarbete så att båda parter är delaktiga. Den egna rektorsrollen upplevs 

inte ha förändrats vad gäller delaktighet trots ökat ansvar och chefsskap, där är det inte någon 

skillnad egentligen. 

Rektor 2 - I skolans arbete med prioriterade områden har bibliotekarien en given del i 

arbetsgruppen som jobbar med läs- och skrivutveckling. Trots att skolans verksamhet är 

utspridd över flera olika byggnader råder fikaförbud i de olika husen. Detta just för att tvinga 

alla till att träffas i det gemensamma personalrummet på fikarasten, här får bibliotekarien 

naturligt möjligheten att ta del av kollegers diskussioner och verksamhet. Bibliotekarien ingår 

också i arbetslag och deltar i konferenser just för att bli delaktig i skolans verksamhet. På 

konferenstid varje vecka sätts vikarier in så att all personal ska kunna delta vilket informanten 

försvarar som följer; ”Alla var med, alla har hört, alla hade möjlighet. Jag tror då slipper man, 

ja då blir alla delaktiga och alla kan. Och vi slutar prata om varandra, vi pratar med varandra.” 

För att få en fungerande skolbiblioteksverksamhet krävs en bibliotekarie som vågar ta plats 

och ta för sig. Informanten upplever att skolans personal idag ser på biblioteket som en 

naturlig integrerad del i verksamheten.  

Verksamhetsutvecklaren – Rektorerna vill fortfarande att skolbibliotekarierna ska se sig om 

en grupp, även efter decentraliseringen av verksamheten. Detta anser informanten ha 

försämrats då det är svårt att känna sig som en grupp när träffarna sker endast en gång i 

månaden. I den gamla organisationen var alla delaktiga i den gemensamma verksamheten på 

ett annat sätt och gänget var mer sammansvetsat. I och med en flytt av Skolbiblioteksforum 

försvann också den gemensamma lokalen vilket ytterligare bidrar till att allt känns mer 

abstrakt. Ute på skolorna anser intervjupersonen det vara av stor vikt att skolbibliotekarierna 

deltar på konferenserna och får bibliotekstid där, tid som är viktig att förvalta väl. 

Dialog 

Skolbibliotekarie 1 – Varje år inför terminstart åkte skol- och barnsomsorgsförvaltningens 

verksamhetschef, Skolbiblioteksforums verksamhetschef samt alla skolbibliotekarier iväg ett 

par dagar för att jobba tillsammans. Man tittade där på problem och jobbade med att få fram 

gemensamma lösningar. Fredagar har under många år varit förlagda till Grindstugan där alla 

skolbibliotekarier har haft en gemensam arbetsdag i veckan. Här har positiva och negativa 

saker delgetts varandra, gemensamt bokprat har planerats, kurser och kompetensutveckling 

har genomförts. Det har enligt informanten hela tiden funnits en dialog mellan 

skolbibliotekarierna som uppmuntrat utveckling. Allteftersom modellbiblioteken blev 

inarbetade på skolorna kände bibliotekarierna att det blev för mycket att avsätta en heldag i 

veckan till gemensam verksamhet. Träffarna vidareutvecklades  till en gång i månaden 

istället. Organisationen växte också väldigt snabbt och det blev många kolleger på träffarna. 

Det stora antalet gjorde att det blev svårare att upprätthålla en bra dialog, små grupper 

utkristalliserades med ansvar för olika ämnesområden som sedan delgavs de andra grupperna. 

Tanken var att alla inte behövde uppfinna hjulet utan lägga sin energi på det de var 

intresserade av, som till exempel källkritik. Informanten upplever att det hela tiden har funnits 

en dialog mellan skolbibliotekarierna men även mellan skolbibliotekarie och 

verksamhetschef.  
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Skolbibliotekarie 2 – Intervjupersonen ser att samarbetet med lärarna på skolan ser olika ut. 

”Jaså, det är ju olika [...] man kan aldrig frälsa alla.” Överlag så ser dock samarbetet bra ut. 

Dialogen med rektorn initieras främst av skolbibliotekarien som ser till att berätta om sin 

verksamhet och uppdatera rektorn om vad som händer i biblioteket. Samarbetet med 

bibliotekspedagogen fungerar bra och feedbacken därifrån känns värdefull. Dialogen mellan 

skolbibliotekarierna har förändrats i och med att de endast träffas en eftermiddag i månaden 

numera jämfört med tidigare en gång i veckan. Denna förändring upplevs positiv och den 

gemensamma tiden är nu mer effektiv. Utöver de gemensamma träffarna är det olika hur 

dialogen ser ut mellan de olika bibliotekarierna. Informanten är oftare i kontakt med vissa 

kolleger jämfört med andra i det vardagliga arbetet. Även deltagande i två olika 

nätverksgrupper gör att dialogen med kolleger hålls vid liv. Dialogen mellan informanten och 

verksamhetsutvecklaren upplevs inte ha förändrats i och med organisationsförändringen utan 

har fungerat bra hela tiden.  

Rektor 1 – Informanten har tidigare haft samarbete med den dåvarande skolbibliotekschefen, 

då de tillsammans har varit runt i andra kommuner och berättat om Växjö kommuns 

skolbiblioteksfunktion och uppbyggnad. Samarbetet har dock ebbat ut. Vid omorganisationen 

för ett drygt år sedan träffade informanten verksamhetsutvecklaren tillsammans med en 

rektorskollega vid några tillfällen i ett försök att hålla ihop på något sätt, även detta har runnit 

ut i sanden. Några organiserade träffar mellan rektor och skolbibliotekarie finns ej, dock 

upplevs dialogen regelbunden och samtal förs hela tiden om verksamheten. Ett dilemma 

upplevs vara svårigheter att få lärare och skolbibliotekarie att jobba tillsammans i 

planeringsarbetet. På frågan om informanten saknar dialog med andra rektorer blir svaret att 

man inte saknar det man inte vet om. 

Rektor 2 – Informanten varken har eller har haft samarbete med  verksamhetsutvecklaren, 

tidigare skolbibliotekschef. En dialog med de andra rektorerna uppstår vid behov, när det 

dyker upp en fråga som till exempel om kvällsöppet i skolbiblioteket, så diskuteras det i 

gruppen. Intervjupersonen tror dock mer på en dialog inom skolan, det är där fokus ska ligga. 

När man pratar om bibliotek så är det inte allmängiltigt utan utifrån den egna skolans 

bibliotek. Vikten av att prata med varandra istället för om varandra betonas, denne rektor 

vägrar se sig som en mellanhand eller slasktratt. Mellan lärare och skolbibliotekarie upplevs 

samarbetet fungera bra, likaså mellan aktuell rektor och skolbibliotekarie där en ständig 

dialog pågår. 

Verksamhetsutvecklaren – Dialogen mellan skolbibliotekarierna upplevdes vara bättre i 

början av informantens tid i organisationen jämfört med hur det ser ut nu. De regelbundna 

obligatoriska mötena ses vara otroligt viktiga för att utbyta erfarenheter skolbibliotekarier 

emellan. En bristande dialog upplevs finnas mellan skolbibliotekarier och rektorer på vissa 

håll då informanten har fått signaler av bibliotekarier om att rektorerna inte vet vad 

skolbiblioteksverksamheten innebär. Dialogen mellan informanten och rektorerna upplevs bli 

allt mer perifer vilket även avspeglar sig i skolbibliotekariegruppen, verksamheten är mera 

splittrad idag. Dock sker gemensamma möten en eller två gånger om året med rektorer, 

verksamhetschef och verksamhetsutvecklare för avstämning.  

Systemtänkande 

Skolbibliotekarie 1 – Informanten hänvisar till ett projekt som pågick i Sverige för några år 

sedan som gick under parollen Inte utan min rektor. Detta symboliserar att 

skolbiblioteksverksamheten är beroende av en engagerad rektor och att den ena delen inte 

fungerar utan den andra.  
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Skolbibliotekarie 2 –  Aktuell skola upplevs av informanten som uppdelad. 

Ja, den här skolan är väl lite tre skolor i en, att det är lite uppdelat mellan. 4-6 för 

sig...lite man vet inte vad de andra gör, man tror man vet....Ja sen är även då låg F-

3a och F-3b som har varsitt arbetslag så det är lite...[...] när man är en sådan person 

som vi är, att man har alla, jag hör till arbetslaget 4-6 men man är ju med alla 

ändå... Man hör och ser mycket vad folk tror att de andra gör och inte gör. 

Rektor 1 – Intervjupersonen erkänner sig ha en nyckelroll i biblioteksverksamheten på skolan 

då denne ser som sin uppgift att styra skolbibliotekarie och lärare till ett samarbete. 

Fortfarande finns det att jobba på i detta avseende, det är ett tänk som måste in och det tar tid 

att etablera. Uppmuntras inte verksamheten av rektor så hamnar skolbibliotekarien i en väldig 

knipa.  

Rektor 2 – Informanten tycker att skolan har kommit långt i synen på dess olika yrkesroller. 

”Jag tycker vi har kommit en sådan bit att alla känner att alla pusselbitarna är viktiga. Annars 

blir det inte ett helt pussel va.” 

Trots att skolan ligger spridd över flera byggnader jobbas det aktivt för att personalen ska få 

känslan av att det är en skola, inte flera. Fokus ligger dock på en helhetssyn inom den enskilde 

skolans organisation, inte nätverkande med andra utanför den egna skolan. 

Verksamhetsutvecklaren – Informanten betonar vikten av tydliga riktlinjer uppifrån för att 

verksamheten ska fungera. För några år sedan hyrdes en organisationskonsult in med syfte att 

få ihop ett team. Här betonade konsulten verksamhetchefens deltagande, fungerar inte den 

personen så fungerar det inte längre ner i organisationen. Det måste till en positiv spiral för att 

det ska fortplanta sig ända ner till eleverna.  
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6. Analys 
I följande avsnitt kommer resultaten som framkommit i studiens intervjuer att diskuteras och 

relateras till tidigare redogjord teori kring begreppet den lärande organisationen. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka verksamheten inom Växjö kommuns organisation 

Skolbiblioteksforum med fokus på organisation och lärande utifrån perspektivet om den 

lärande organisationen. För att uppfylla uppsatsens syfte har följande frågeställningar varit till 

hjälp;  

 Hur upplevs samarbetet kring skolbibliotekens modellbiblioteksverksamhet av 

verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier?  

 Hur bidrar samarbetet till lärande inom organisationen enligt verksamhetsutvecklare, 

rektorer och skolbibliotekarier?  

 Hur upplever verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier de förändringar som 

har skett inom Skolbiblioteksforums organisation, sett ur perspektivet den lärande 

organisationen? 

 

Analysen är strukturerad efter de övergripande teman som frågorna behandlar; samarbete och 

lärande samt förändringar sett ur perspektivet den lärande organisationen. Efter varje tema 

kommer slutligen sammanfattande diskussioner med slutsatser att föras. 

6.1 Samarbete och lärande 

Efter genomförda intervjuer har det framgått att synen på, samt behovet av, samarbete mellan 

olika parter ser olika ut beroende på profession. Skolbibliotekarierna upplever ett 

tillfredsställande samarbete skolbibliotekarier emellan. De ser ett värde i att träffas och utbyta 

erferenheter samt att få tips och idéer av varandra. Denna dialog med bibliotekariekolleger 

skattas som otroligt viktig då man till vardags är ensam i sin yrkesroll på skolan. Utöver de 

obligatoriska träffarna sker dialog mellan skolbibliotekarierna på olika nivåer utifrån 

partnerområde, gemensamma intressen och behov. Albinsson (1998) skriver att det är just 

genom dialogens process som individerna blir delaktiga i helheten. Dialogen fångar upp 

enskilda idéer som utgör grund för nya kollektiva insikter. Utifrån detta synsätt så är de 

gemensamma träffarna värdefulla för att skolbibliotekarierna ska känna sig som en del av 

Skolbiblioteksforums verksamhet och som en del av skolbibliotekariegruppen. Här kan 

verksamhetsidéer dryftas och den egna yrkesidentiteten stärkas. Dialogen är likaledes av vikt i 

relationen skolbibliotekarie och rektor då bibliotekarien, genom att hålla rektorn uppdaterad 

kring bibliotekets verksamhet, kan bidra till att skolbiblioteket blir alltmer integrerat i skolan 

genom att rektorn på detta sätt får mer insikt i verksamheten och därmed inser dess värde. 

Detta leder i sin tur till att rektorn signalerar ett budskap till övrig personal om att 

skolbiblioteket är viktigt. De intervjuade skolbibliotekarierna har olika erfarenheter av hur 

dialogen med rektor ser ut på olika skolor men är överens om att rektorns syn på biblioteket är 

avgörande för hur verksamheten fungerar. Vidare är ett väl fungerande samarbete mellan 

skolbibliotekarie och lärare på respektive skola enligt informanterna avgörande för en bra 

biblioteksverksamhet. 

Granberg&Ohlsson (2009) betonar i sin teori vikten av att ett team lär sig föra dialog. Enligt 

dessa författare expanderas teamdeltagarnas tänkande i och med dialogen och förståelsen för 

det egna tänkandet utvidgas. Detta stämmer bra överens med en intervjuad skolbibliotekaries 

beskrivning av sitt samarbete med bibliotekspedagogen. Skolbibliotekarien tittar på en fråga 
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eller ett problem med sina bibliotekarieögon samtidigt som pedagogen belyser samma 

fråga/problem med sina lärarögon, detta ger nya vidgade perspektiv. 

Albinsson (1998) redogör för vikten av delaktighet som bland annat handlar om möjligheter 

att påverka den egna rollen för och i helheten. Råder en bristande dialog i organisationen blir 

kommunikationen ineffektiv, deltagarna vet inte om de förstår varandras sätt att använda olika 

begrepp. Skolbibliotekariernas upplevelse av delaktighet i beslut från förvaltningsnivå är 

relativt obefintlig och även om förslag har fått diskuteras i skolbibliotekariegruppen har 

känslan av att beslutet så gott som redan är taget funnits där. Detta har minskat känslan av 

delaktighet och man upplever sig inte kunna påverka den egna rollen i den större helheten. På 

den egna skolan upplever sig dock skolbibliotekarierna vara delaktiga i beslut som rör 

skolbiblioteket. Detta medför, enligt Albinssons teori, effektiv kommunikation och en ökad 

möjlighet att påverka den egna rollen. 

Enligt Albinsson (1998) måste deltagarna se sig som kolleger för att ett gemensamt lärande 

ska ske. Det är sedan en samordnares uppgift att se till att klargöra allas ansvar. Här dras en 

parallell till hur en intervjuad skolbibliotekarie upplevde svårigheter som ny på en skola att bli 

”en i gänget”. Det var kämpigt då lärarna inte såg biblioteket som en integrerad del av skolans 

verksamhet. Detta har dock blivit bättre med tiden då modellbiblioteken har ökat i antal och 

verksamheten nu är mer etablerad. Samordnaren, vars uppgift är att klargöra allas ansvar, blir 

i detta avseende rektorn som enligt denne bibliotekarie utgör navet för en fungerande 

verksamhet och en lärande miljö. I andra avseenden kan även verksamhetsutvecklaren ses 

som samordnare då det är dennes uppgift att hålla samman skolbibliotekariegruppen och 

ansvara för dess utveckling. Intervjuad verksamhetsutvecklare ser dock att ansvaret för 

dialogen mellan denne och varje skolbibliotekarie måste vara ömsesidigt.  

De intervjuade rektorerna upplever inte något behov av samarbete rektorer emellan utöver det 

som finns idag. När en fråga kring biblioteksverksamheten dyker upp diskuteras den rektorer 

emellan men därutöver finns ingen dialog i frågan. Dialogen mellan rektor och 

verksamhetsutvecklare ser lite olika ut utifrån de båda intervjuade rektorernas perspektiv. I 

ena fallet finns inget samarbete med verksamhetsutvecklaren, det har inte funnits och det är 

heller inget som saknas. I det andra fallet har mer dialog förekommit mellan rektor och 

verksamhetsutvecklare, särskilt i uppbyggnadsfasen av skolans modellbibliotek samt vid 

decentraliseringen. Båda de intervjuade rektorerna anser att det finns en tillfredsställande 

dialog mellan dem och respektive skolbibliotekarie. Enligt verksamhetsutvecklaren har 

rektorerna påpekat vikten av att skolbibliotekarierna träffas regelbundet vilket också en av de 

intervjuade rektorerna instämmer med. Trots att dialogen, skolbibliotekarier emellan, ses som 

viktig är det dock inget som de tillfrågade rektorerna fäster någon större vikt vid under 

intervjun. När de pratar om sin verksamhet är det samarbetet inom den egna skolan som är 

viktigast. Kopplat till vad Albinsson säger om att deltagarna måste se sig som kolleger för att 

gemensamt lärande ska ske så upplevs denna syn finnas på respektive skola. Om man ser till 

hela Skolbiblioteksforums organisation verkar synen dock inte vara lika tydlig. 

6.1.2 Sammanfattning och slutsatser kring samarbete 

Inledningsvis under denna rubrik nämndes att behovet samt synen på samarbete ser olika ut 

beroende på yrkesroll och position, det finns inget generellt uttalande vad gäller samarbete 

som gäller alla tre intervjuade professioner. Utifrån intervjuresultaten ovan görs tolkningen att 

rektorerna prioriterar samarbetet inom den egna skolan som organisation, samarbetet inom 

den övergripande organisationen Skolbiblioteksforum är dock av mindre intresse ur deras 



28 

 

perspektiv. Verksamhetsutvecklaren är samordnare för alla skolbibliotekarier och har en 

annan syn på hur ett fungerande samarbete ser ut. Ur detta perspektiv är samarbete och dialog 

mellan verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier även över de egna 

skolgränserna önskvärt, till och med ett krav. Sett ur skolbibliotekariernas synvinkel ses ett 

värde av samarbete både gentemot Skolbiblioteksforum samt den egna skolan för att kunna 

utföra ett tillfredsställande arbete.  

Slutligen dras slutsatsen att den övergripande organisationen Skolbiblioteksforum brister då 

inte alla verksamma drar åt samma håll i avseendet samarbete. En organisation med en 

verksamhetsutvecklare som kräver samarbete mellan alla parter och rektorer som inte alls är 

av samma åsikt, tyder enligt min uppfattning inte på en fungerande organisation i detta 

avseende. 

6.2 Förändringar sett ur perspektivet den lärande organisationen 

Den största förändringen som ägt rum inom Skolbiblioteksforums verksamhet upplevs av alla 

informanter vara den organisationsförändring som ägde rum 2009. Detta innebar en 

decentralisering av verksamheten och dåvarande skolbibliotekschef övergick till att fungera 

som verksamhetsutvecklare medan rektorerna på respektive skola blev chefer över sina 

skolbibliotekarier. Denna förändring har medfört att det inte längre råder samma gruppkänsla 

bland skolbibliotekarierna som tidigare. De gemensamma träffarna sker nu endast en 

eftermiddag i månaden jämfört med den heldag varje vecka som tidigare avsattes för 

gemensamt arbete. Att det har skett en större organisationsförändring är alla informanter 

överens om men åsikterna om hur och om det har påverkat verksamheten går isär. Nedan 

kommer förändringarna utifrån både verksamhetsutvecklarens, rektorernas och 

skolbibliotekariernas perspektiv att belysas och kopplas till perspektivet den lärande 

organisationen.  

6.2.1 Verksamhetsutvecklarens perspektiv  

Sett ur verksamhetsutvecklarens perspektiv så har inte decentraliseringen varit positiv för 

dialogen mellan skolbibliotekarierna. Målet att bibliotekarierna fortfarande ska se sig som en 

enhet fungerar inte som tidigare. Skolbibliotekarierna arbetar ensamma på sina enheter och då 

räcker inte en träff i månaden för att gruppkänslan ska infinna sig, särskilt inte med tanke på 

skolbibliotekarierna har blivit så många. I ett tidigare skede när det endast fanns ett 10-tal 

bibliotekarier i verksamheten var det en helt annan dialog dem emellan. Här ses en koppling 

till Senges teori (Senge, 1990) där han betonar vikten av arbetsgruppen som möjliggör lärande 

genom social interaktion. Ska skolbibliotekarierna lära av varandra krävs också den sociala 

interaktionen, inte isolerat ensamarbete på respektive skola. 

Verksamhetsutvecklaren upplever att dennes dialog med rektorerna har blivit mer perifer, 

tidigare såg det annorlunda ut. Kontakt med rektorerna sker nu genom gemensamma möten en 

till två gånger per år där de får ta del av information som rör biblioteksverksamheten. Under 

modellbibliotekens uppbyggnadsperiod ser kontakten dock annorlunda ut och där upplevs 

rektorerna var betydligt mer aktiva än i ett senare skede. Enligt Senge (ibid) kan bara 

förändringar förstås om man tittar på relationerna mellan systemets olika delar. Om 

organisationen ska kunna dra nytta av det lärande och de erfarenheter som sker krävs en 

fungerande kommunikation mellan människor. Kopplat till Skolbiblioteksforums organisation 

görs tolkningen att kommunikationen mellan verksamhetsutvecklare och rektor finns och 

fungerar i uppbyggnadsfasen för att sedan avta. Detta leder till att lärande och erfarenheter 

inte tas tillvara i den utsträckning som hade varit möjlig genom tydligare kommunikation 
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även efter uppbyggnadsfasen. Senge (ibid) betonar interaktionen mellan olika delar i 

systemet, systemtänkandet är grunden för en lärande organisation. Paralleller kan här dras till 

verksamhetsutvecklarens syn på organisationen. Denne menar att ledarskapet måste fungera 

även på förvaltningsnivå för att barnen i skolan slutligen ska få ut något av verksamheten. 

Ledningen måste ha en klar och tydlig linje som kan fortplanta sig nedåt i organisationen. 

Detta upplevdes fungera bättre med skol- och barnomsorgsförvaltningens tidigare 

verksamhetschef än vad det gör nu efter organisationsförändringen 2009.  

6.2.2 Rektorers perspektiv 

Albinsson (1998) menar att det nya ledarskapet avser förmågan att skapa förutsättningar för 

medarbetares positiva utveckling. Ledaren ska inte kontrollera medarbetarens sätt att fullfölja 

sina uppgifter utan istället ha kontroll över hur organisationen ska hantera lärande i en värld 

som hela tiden förändras. Detta påminner i stor utsträckning om den bild en av de intervjuade 

rektorerna ger av sin syn på sitt ledarskap. Denne menar att den aldrig kan bli den bästa 

pedagogen eller skolbibliotekarien, rektorns uppgift handlar heller inte om att lägga sig i 

skolbibliotekariens arbete. Däremot handlar det enligt informanten om att skapa 

förutsättningar för alla andra att göra ett bra jobb och finnas där som stöd. Om personalen 

trivs så fungerar det pedagogiska och då uppstår också en lärande miljö. Albinsson skriver 

vidare att den lärande organisationen handlar om att skapa förutsättningar för den enskildes 

och gruppers lärande och utveckling. Det är inte själva organisationen som lär utan de 

enskilda medarbetarna. Ledarens upgift är att skapa ett positivt klimat för lärande i arbetslivet. 

Detta överensstämmer med en av de intervjuade rektorernas syn på lärande. Denne menar att 

skolan bara kan skapa lärande miljöer, sedan är det var och en som lär in. Får aktuell rektor 

sin personal att trivas så fungerar det pedagogiska och då utgör det också en miljö som 

inbjuder till lärande. Alla måste få göra misstag och en viktig del är att våga säga till när det 

är något man inte kan och på så sätt öppna upp för lärande. Rektorn ser att ledarrollen handlar 

om att skapa förutsättningar för alla andra att göra ett bra jobb och försöka finnas där bakom 

som stöd.  

I och med decentraliseringen av verksamheten upplever rektorerna en positiv förändring, de 

har fått större inflytande över biblioteket och ser det naturligt att vilja bestämma och styra då 

de är ansvariga för skolans verksamhet. Precis som under föregående rubrik finns kopplingar 

till Senges teori (Senge, 1990) om vikten av interaktion mellan systemets olika delar. En av de 

intervjuade rektorerna menar att de kommit långt på skolan i synen på dess olika yrkesroller, 

att all personal känner att alla pusselbitarna är viktiga för att det ska bli ett helt pussel. Denne 

rektor betonar också vikten av att personalen pratar med varandra istället för om varandra 

vilket bidrar till mer effektiv kommunikation. 

6.2.3. Skolbibliotekariers perspektiv 

Enligt Albinsson (1998) är en lärande organisation ständigt i en fortgående process med syfte 

att förbättra kunskaper. Skolbiblioteksforum jobbar med att hålla denna process vid liv bland 

skolbibliotekarierna genom att fortlöpande erbjuda kompetensutveckling. Intervjuad 

verksamhetsutvecklare har drivit detta hårt och betonar vikten av generositet med fortbildning 

för att denna yrkesgrupp ska utvecklas och förbättras. Intervjuade bibliotekarier uppskattar att 

dessa utvecklingsmöjligheter ges och ser det som en förmån samt som en förutsättning för att 

lära och gå vidare i sin yrkesroll. I detta avseende upplever skolbibliotekarierna att 

organisationen fungerar som en lärande miljö. 
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De intervjuade skolbibliotekarierna har varit med i verksamheten under flera år och därmed 

upplevt den förändring som har skett, från att ha haft gemensamma fredagar med kolleger 

varje vecka, till dagsläge då gemensamma träffar endast äger rum en eftermiddag i månaden. 

Denna utveckling ses som något positivt då den gemensamma tiden nu upplevs utnyttjas mer 

effektivt. 

Den stora organisationsförändringen 2009 upplevs inte ha påverkat samarbetet med rektorn 

enligt en av de intervjuade informanterna. Likaså upplevs inte dialogen gentemot 

verksamhetsutvecklaren ha förändrats drastiskt sedan decentraliseringen, i såfall snarare till 

det bättre. Relationen blir annorlunda jämfört med tidigare då det fanns en tydligare 

maktstruktur i relationen i och med verksamhetsutvecklarens dåvarande chefsroll. 

Sammanfattningsvis kan sägas att trots viss oro inför omorganisationen så har utfallet blivit 

positivt enligt den fortfarande verksamma intervjupersonen. Någon större skillnad i den 

dagliga verksamheten eller i synen på sin roll i skolans verksamhet har decentraliseringen 

dock inte medfört. 

6.2.4 Sammanfattning och slutsatser kring förändringar 

Med tanke på den snabba tekniska utveckling som sker i dagens samhälle är min uppfattning 

att Skolbiblioteksforum som organisation måste fungera lärande för att överleva på sikt. Hela 

organisationen måste utvecklas och förnyas, inte bara modellbiblioteken ute på de olika 

skolorna. Det är viktigt med gemensamma övergripande mål som är väl implementerade nedåt 

i organisationen, felar det i någon del faller systemets effektivitet.  

Några generella slutsatser om att Skolbiblioteksforums verksamhet fungerar eller inte 

fungerar som en lärande organisation kan inte dras av denna studie. Först och främst är 

studien kvalitativ, endast ett fåtal verksamma inom organisationen har intervjuats. Detta gör 

att resultatet bygger på dessa fem informanters upplevelser, resultatet är inte generaliserbart 

till att gälla alla verksamma inom organisationen. Uppsatsarbetet har lett till insikten att det är 

en skillnad att se på Skolbiblioteksforum som en övergripande lärande organisation jämfört 

med att se på varje enskilt modellbibliotek/skola som en egen lärande organisation. Intervjun 

med verksamhetsutvecklaren visar att utifrån dennes befattning är det Skolbiblioteksforums 

övergripande organisation som är i fokus. Intervjuerna med rektorerna visar däremot på att 

dessa båda främst fokuserar sina enskilda modellbibliotek och skolor när de pratar om 

organisationen. Min tolkning är att denna skilda syn beror på bristande dialog och samsyn 

kring Skolbiblioteksforum som en övergripande gemensam organisation. 

Vidare är min uppfattning att utifrån intervjuresultaten med rektorerna och 

skolbibliotekarierna så fungerar deras modellbiblioteksverksamhet inom ramen för den egna 

skolan på många sätt som en lärande organisation enligt tidigare presenterad teori. Detta 

grundas på det som framkommit främst vad gäller deras syn på lärande, ledarskap, dialog och 

systemtänkande. Om man lyfter blicken och tittar på Skolbiblioteksforum som helhet så råder 

enligt informanterna ett positivt klimat vad gäller fortbildning och kompetensutveckling som 

uppmuntrar lärande. Däremot upplevs det på flera håll råda bristande dialog och 

systemtänkande vilket bidrar till att den övergripande organisationen inte kan ses som lärande 

i alla avseenden. Denna brist är något som verksamhetsutvecklaren är medveten om men 

upplever svårt att göra någonting åt om inte övrig personal är beredd att samverka i frågan. 

Utifrån skolbibliotekariernas och rektorernas perspektiv upplevs inte 

organisationsförändringen ha påverkat lärandet inom organisationen nämnvärt, i sådana fall 
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snarare till det bättre. Utifrån verksamhetsutvecklarens perspektiv har dock en försämring 

skett då dialog och kommunikation mellan de olika parterna påstås ha minskat kraftigt. 

Härmed dras slutsatsen att yrkesroll och befattning är av betydelse för hur förändringen har 

upplevts. Med olika befattningar följer olika intressen som i sin tur styr synen på hur en 

fungerande verksamhet bör se ut.   
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7. Avslutande diskussion 
Kulturrådets undersökning från 2002 (Hell, 2008, s.15) visade att endast varannan 

grundskoleelev hade tillgång till ett bemannat skolbibliotek minst sex timmar i veckan och att 

17% av de kommunala grundskolorna över huvud taget saknade ett skolbibliotek. Efter denna 

studie konstateras att Växjö kommuns skolbiblioteksverksamhet drar upp statistiken genom 

sina modellbibliotek. Idag finns ett 20-tal modellbibliotek på kommunens grundskolor och 

därmed också fackutbildade skolbibliotekarier, i enlighet med de krav som ställs på 

modellbiblioteken, vilket tyder på att Växjös skolbiblioteksverksamhet ligger i framkant. 

Detta bekräftas också genom att Skolbiblioteksforum fick ta emot utmärkelsen Årets bibliotek 

år 2004. 

Aktuell kommun och organisation för denna fallstudie namnges i uppsatsen. Detta beslut 

grundar sig på att namngivningen anses vara av relevans för studiens meningsfullhet. Det är 

just Växjö kommuns Skolbiblioteksforum som är av intresse och för att resultatet ska 

uppfattas som intressant anses namngivningen vara nödvändig. Valet har dock fallit på att inte 

namnge några av de informanter som deltagit i studien. Det skulle inte tillföra studien 

någonting utan det är upplevelser utifrån de olika yrkesrollerna som är av intresse. Min 

förförståelse för verksamheten har varit till god hjälp vid intervjuerna. Denna grundar sig till 

stor del på min anställning som skolbibliotekarie inom Skolbiblioteksforum vilken medför 

både person- och verksamhetskännedom som har underlättat i kontakten med 

intervjupersonerna. Min situation som anställd inom organisationen anses dock inte på något 

sätt ha påverkat resultatet av intervjuerna då informanterna jobbar på andra skolor. Inte heller 

någon som är överordnad mig har intervjuats. Att själv ha kommit in organisationen efter den 

stora organisationsförändringen ses i detta avseende som värdefullt då inte egna upplevelser 

färgar studien i endera riktning. 

Både Kühne, Nilsson och Hell betonar vikten av ett gott samarbete mellan skolledning, 

skolpersonal och skolbibliotekarie. Här finns tydliga kopplingar till de mål som finns uppsatta 

för modellbiblioteken. I modellbibliotekens verksamhet ska en utbildad skolbibliotekarie 

finnas samt en bibliotekspedagog. Biblioteket ska verka som en pedagogisk resurs och en 

biblioteksgrupp ska finnas bland personalen. Rektor ska se till att en handlingsplan skrivs 

samt att utvärderingar görs. För att detta ska komma till stånd samt leda till en fungerande 

verksamhet är enligt mig ett gott samarbete mellan rektor, skolbibliotekarie och övrig 

skolpersonal en förutsättning  

I kapitel 2.1 under rubriken Tidigare forskning ges en kort beskrivning av Loertschers 

bibliotekstaxonomi. En medvetenhet om att originalkällan ej används som referens finns, 

detta på grund av misslyckat försök att få tag i aktuell litteratur. Då taxonomin är ständigt 

förekommande i litteratur som berör skolbibliotek och den uppfattas vara relevant för min 

uppsats har valet ändå fallit på att redogöra för den. Min redogörelse utgår ifrån den 

presentation som ges i Brigitte Kühnes avhandling om skolbiblioteket som resurs i det 

undersökande arbetssättet på grundskolan, vilken uppfattas vara en trovärdig och användbar 

källa. 

En insikt som vuxit fram under intervjutillfällena är att de olika informanterna har olika syn 

på själva organisationen beroende på befattning och därmed pratar utifrån skilda perspektiv. 

Verksamhetsutvecklaren har en övergripande syn på hela Skolbiblioteksforums organisation, 

medan rektorerna främst ser till organisationen på respektive skola och modellbibliotek. 
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Skolbibliotekarierna däremot återfinns någonstans mittemellan dessa båda, de upplevs sitta på 

dubbla stolar då de ser vikten av gott samarbete åt båda håll. 

Läsning av tidigare angiven magisteruppsats (kap.2.2) som studerat 

skolbiblioteksorganisation ledde till reflektion efter genomförd intervju med en rektor. Rektor 

och skolbibliotekarie på skolan var överens om att hålla skolbiblioteket öppet en kväll i 

veckan. Detta var dock något som verksamhetsutvecklaren inte såg lika positivt på då det 

kunde uppfattas som konkurrens till folkbibliotekets verksamhet och därmed konkurrens 

mellan skol- och barnomsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Är det inte så 

att alla bibliotekarier ska se sig som kolleger och  jobba för samma goda syfte utan att det ska 

uppstå konkurrenssituationer? 

Intervjuerna har gett en positiv känsla av att modellbiblioteken verkligen är uppskattade och 

ger ett mervärde till skolorna. Denna uppfattning bland de verksamma i organisationen antas 

ha vuxit fram över tid, idag är många av modellbiblioteken väl etablerade och 

implementerade i skolans verksamhet. Ju bättre skolbibliotek och ju bättre skolbibliotekarier 

desto mindre hotad borde verksamheten vara. Den nya skollagen som träder i kraft i sommar 

befäster skolbibliotekets roll i skolan, däremot står det inget om att varje skola måste ha en 

heltidsanställd bibliotekarie. Det är dock svårt att se att den numera välfungerande 

modellbiblioteksverksamheten plötsligt skulle kunna avstå denna viktiga resurs som det 

innebär att ha en fackutbildad skolbibliotekarie på plats.  

Den nya skollagen som träder i kraft i år har nämnts ett par gånger i uppsatsen och med den 

följer ny läroplan och nya kursplaner. Denna förändring skulle kunna vara av intresse för 

vidare studier och forskning. Hur kommer detta att påverka skolbiblioteksverksamheten? Det 

skulle också vara intressant att genomföra en liknande studie som denna, men med utökat 

antal informanter för att se om de uppfattningar som kommit fram är generaliserbara till övrig 

personal. 
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8. Sammanfattning 
För 10 år sedan startade Skolbiblioteksforums kärnverksamhet; att utveckla modellbibliotek. 

Sedan dess har ingen övergripande studie av Skolbiblioteksforum gjorts. Hur fungerar 

verksamheten idag utifrån perspektivet den lärande organisationen och hur uppfattas 

förändringar av yrkesverksamma inom organisationen? Mot bakgrund av dessa frågor är 

syftet med min uppsats att undersöka Skolbiblioteksforums verksamhet med fokus på 

organisation och lärande utifrån perspektivet den lärande organisationen. Den lärande 

organisationen är ett brett begrepp men mitt fokus ligger på kriterierna ledarskap, dialog, 

delaktighet och systemtänkande. Följande frågeställningar har varit till hjälp för att uppfylla 

studiens syfte:  

 Hur upplevs samarbetet kring skolbibliotekens modellbiblioteksverksamhet av 

verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier? 

 Hur bidrar samarbetet till lärande inom organisationen enligt verksamhetsutvecklare, 

rektorer och skolbibliotekarier?  

 Hur upplever verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier de förändringar 

som har skett inom Skolbiblioteksforums organisation, sett ur perspektivet den lärande 

organisationen? 

 

Fem djupintervjuer med verksamma personer på olika befattningar inom organisationen, 

såsom verksamhetsutvecklare, rektorer och skolbibliotekarier, har gett en djupare insikt i hur 

informanterna upplever verksamheten utifrån perspektivet den lärande organisationen. Då 

studien är kvalitativ och intervjupersonerna utgörs av ett begränsat antal så görs inga anspråk 

på att generalisera resultaten till att gälla alla verksamma inom organisationen. Resultat som 

framkommit i studien är att de organisationsförändringar som skett upplevs som positiva av 

rektorer och skolbibliotekarier medan verksamhetsutvecklarens upplevelse är mer negativ. I 

enlighet med presenterad teori om den lärande organisationen upplevs informanternas egna 

modellbibliotek och skolor fungera just som en lärande organisation sett till kriterier som 

ledarskap, lärande, dialog och systemtänkande. I den övergripande organisationen 

Skolbiblioteksforum upplevs det dock finnas flera brister bland annat vad gäller dialog och 

systemtänkande, vilket gör att organisationen inte kan ses som lärande i alla avseenden. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 

Dåtid, Nutid, Framtid 

 ekonomi och resurser 

 ledarskap/ledning  

 organisation  

 samarbete, (verksamhetsutvecklare – rektor – skolbibliotekarie (även koppla 

skolbibliotekarie – lärare) Organiserat? 

 ansvar 

Förändringar till det bättre eller sämre? 

Utvärderingar av modellbiblioteken? 

Systemtänkande (interaktion mellan olika delar) 

Delaktighet och dialog 

Syn på lärande 


