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Abstract: The purpose of this bachelor’s thesis is to examine what attitudes the 

administrators of the selected elementary schools have towards school library media centers 

in general but also towards their own respective library media centers. Furthermore, it is to 

examine the administrators’ views on their school librarian’s role in the library media center 

as well as an integrated part of the school activities. A branch in this purpose is to examine if 

there is any differences in staffing the library media centers with a library media specialist or 

a teacher-librarian. To fulfill these purposes seven qualitative interviews were made with four 

administrators and three school librarians at three different elementary schools. Loertscher’s 

taxonomies of the school library media program were then used to analyze the interviews. The 

result of the study shows that even though the administrators have visions for the library 

media center, they do not have enough time or funding to act on them. Therefore the 

conclusion is that it is not what kind of school librarian that the administrators staff their 

library media center with that mainly will affect the outcome of the library media center, but 

rather what qualifications they have and if their visions correlates with the administrator’s. 

Also, the size of the staffing is a key factor to whether or not the library media center will 

advance so that it will be able to help increase the academic achievement at the school.  But 

most importantly the school librarian needs the administrator’s support to develop the library 

media center.  
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1 Inledning 
Vår intention med den här uppsatsen var att vi inte ville undersöka det så att säga goda 

exemplet så som vi sett att man gör i många studier. Det goda exemplet skulle, enligt oss, i 

vår uppsats fall och i dess mest optimala form vara skolor med välutvecklade skolbibliotek: 

det vill säga med uppdaterade mediebestånd, med den senaste tekniken och med en central 

och integrerad roll i den övriga skolverksamheten, som en så kallad pedagogisk resurs, där 

tydliga mål finns nedskrivna i en biblioteksplan som följs av en målinriktad fackutbildad 

bibliotekarie med rätt kompetens för sina arbetsuppgifter samt med heltidsanställning för att 

uppnå dessa mål. Detta för att så ofta inte är fallet, vilket har synliggjorts av Kungliga 

bibliotekets skolbiblioteksundersökning där det framgår att endast en av tre elever i 

grundskolan och gymnasiet har tillgång till ett skolbibliotek med grundläggande funktioner 

och endast fyra av tio elever har tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 

timmar per vecka (Kungliga biblioteket 2012-06-12). Vi ville därmed undersöka 

”verklighetens” skolbibliotek i stället och finna bakomliggande orsaker till hur det kommer 

sig att dessa ser ut som de faktiskt gör.  

 

Ett kvalitativt skolbibliotek är en betydande resurs i elevers skolgång. Dels för att 

skolbiblioteksverksamheten verkar läsfrämjande och uppmuntrar till utveckling av fantasi och 

läsglädje samt att skolbiblioteket kan erbjuda en variation av informationskällor som 

kompletterar de traditionella läromedlen, men även för att skolbibliotekarien kan vägleda 

eleverna i att bli informationskompetenta och i förlängningen att vara en del i 

informationssamhället (Svenska Unescorådet 2006, s. 13-14). Det sistnämnda blir alltmer 

viktigt i dagens samhälle då informationssökningen har kommit att spela en central roll i de 

flesta stadier av skolan, från mellanstadiet till universitetet, vilket är en följd av skolans 

förändrade kursplaner som kräver en ökad elevcentrerad och problembaserad pedagogisk 

orientering i skolan. Detta är en förändring som skett väldigt snabbt tack vare dagens ständiga 

utveckling av ny informations- och kommunikationsteknik. Genom skolbiblioteket lär sig 

eleverna dessutom att bli biblioteksanvändare, vilket grundar för det fortsatta användandet av 

bibliotek genom hela livet (Svenska Unescorådet 2006, s. 14). I och med detta lägger 

skolbiblioteket en grund för det livslånga lärandet och elevernas fortsatta medverkan i ett 

modernt demokratiskt samhälle (Svenska Unescorådet 2006, s. 13, s. 15).  

 

Då det kommunala ansvaret över skolan ökade – efter skolreformen 1991, då ett mål- och 

resultatstyrt system infördes – ökade även rektorns möjlighet att påverka skolans verksamhet. 

Från att endast ha varit chef över den administrativa och ekonomiska basen i skolan gick 

rektorn till att även bli ledare för skolans utveckling och pedagogiska verksamhet (Nygren & 

Johansson 2000, s. 305). Därmed har kraven på rektorn ökat. Speciellt rollen som ledare för 

utvecklingen av skolans pedagogiska verksamhet har betonats sedan dess och här är rektorns 

huvuduppgift ”att leda skolan på ett sådant sätt att elevers lärande hela tiden ökar” (Nygren & 

Johansson 2000, s. 268). Därför var valet av ett rektorsperspektiv, med dennes centrala 

beslutsfattande roll, naturligt för vår uppsats. 

1.1 Bakgrund 
Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft som lägger fram nya bestämmelser för 

skolbibliotek. Den tidigare skollagen från 1985 ställde inga direkta krav på skolbibliotek. 

Däremot hänvisade 1994 års grundskoleförordning (SFS 1994:1194) till bibliotekslagen 5 § 

som fram till införandet av den nya skollagen menade att det ”inom grundskolan och 

gymnasieskolan skall [...] finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera 

skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material 

för utbildningen” (Almerud 2005, s. 48). Numera hänvisar bibliotekslagen (SFS 1996:1596) 
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till skollagens bestämmelser för skolbibliotek. Grundskoleförordningen ersattes 2011 av 

skolförordningen (SFS 2011:185) som i kapitel 14 4 § nämner skolbibliotek som ett av de 

lärverktyg som ska bekostas utifrån bidrag till enskilda huvudmän. Kraven på skolbibliotek i 

den nya skollagen är att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” (SFS 2010:800). 

Skollagens bestämmelser har sedan tolkats av Skolinspektionen (2011, s. 3) och mynnat ut i 

följande krav som ska vara uppfyllda vid myndighetens tillsyn av skolorna: 

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

rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket 

som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.  

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra medier.  

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

till läsning. 

 

Överföringen av yrkandet på skolbibliotek från bibliotekslagen till skollagen har stärkt 

skolbibliotekskravet markant, dels innehållsmässigt genom inkluderingen av grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan och gymnasiesärskolan, dels verkningsmässigt genom skollagens 

påtryckning på skolorna. Det finns dock inga krav i skollagen att skolbiblioteken ska 

bemannas med en skolbibliotekarie. Huruvida och i vilka former bemanning sker är upp till 

skolornas rektorer eftersom Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket 2011, s. 18) utlyser att biblioteket är ett av rektorernas särskilda ansvar. 

 

Internationella riktlinjer finns i Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest som 

framhåller att skolbiblioteket är en viktig del i informations- och kunskapssamhället genom 

att det ger eleverna stöd i informationssökning via litteratur och andra medier vilket hjälper 

dem att utveckla ett kritiskt tänkande (Svenska Unescorådet 2006, s. 13). Vidare ska 

skolbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier
1
 med kompetens att stödja elever 

och lärare vid informationssökning (Svenska Unescorådet 2006, s. 15).  

 

Under sommaren 2012 publicerades resultatet av en enkätundersökning utförd av Kungliga 

biblioteket som besvarats av rektorer och skolbiblioteksanställda i Sverige. Urvalet var ett 

totalurval av landets grundskolor och gymnasieskolor, och undersökningen har mynnat ut i en 

rapport som ligger till grund för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik. Rapporten 

(Kungliga biblioteket 2012-06-12) visar att hälften av landets elever saknar tillgång till 

bemannat skolbibliotek, och av de skolor som har skolbibliotek är en fjärdedel helt 

obemannade. En fjärdedel av skolbiblioteken bemannas av personal med biblioteks- och 

informationskompetens samtidigt som en tredjedel bemannas av lärarbibliotekarier. Endast 16 

procent av skolbiblioteken har en heltidsanställd skolbibliotekarie, och vid de skolbibliotek 

som har låg bemanning har inte skolbibliotekarierna möjlighet att undervisa i källkritik och 

informationssökning. Endast en tredjedel av de skolor som har skolbibliotek har dessutom en 

skriven plan för skolbiblioteksverksamheten (s. 4, 16, 18).   

1.2 Problemformulering 
I och med den nya skollagen har skolbiblioteken fått ny uppmärksamhet som dels lett till krav 

på deras existens men även öppnat upp för diskussion kring deras utveckling och ökade 

                                                 
1
 Här formulerade sig det svenska Unescorådet fackutbildad skolbibliotekarie men då man i dagsläget inte kan 

utbilda sig till skolbibliotekarie i Sverige har vi valt att förkorta till benämningen fackutbildad bibliotekarie 

vilket överensstämmer med vår uppsats i övrigt. För en närmare förklaring se vår definition av begreppet 

skolbibliotekarie i avsnitt 1.4.3 Skolbibliotekarie. 
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integrering i skolverksamheten. Beroende på hur skolbiblioteket används och integreras kan 

det ha avgörande betydelse för elevernas läsutveckling och informationskompetens (Svenska 

Unescorådet 2006, s. 13), men även vara ett stöd i lärarnas arbete.  

 

I dagsläget finns det inget typiskt skolbibliotek. Skolbibliotekens uppbyggnad, funktion och 

bemanning ser olika ut från skola till skola. Varje enskilt fall är beroende av sin rektor som 

har det övergripande ansvaret för hur biblioteket ska utformas för att kunna vara ett 

hjälpmedel i elevernas lärande (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 2011, s. 18). Rektorns kunskap om och inställning till skolbibliotek är grundläggande 

för vilken prioritering verksamheten ges (Everhart 2006, s. 41; Shannon 2009, s. 1-2). Vidare 

är rektorns helhjärtade och positiva stöd en avgörande faktor för att ”genomföra större projekt 

eller undersökningar på en skola” (Kühne 1993, s. 197). 

 

Skollagens definition av skolbibliotek är vidare så pass öppen att det är helt upp till rektorerna 

på skolorna att bestämma hur de ska se ut och hur de ska bemannas. Å ena sidan kan detta 

vara positivt då förutsättningarna på skolorna ser olika ut och en strikt mall skulle kunna 

stjälpa mer än att hjälpa
2
, men å andra sidan finns risken att skolor med förutsättningar att 

hålla ett framgångsrikt skolbibliotek ändå väljer att inte prioritera detta.  

  

Vidare ser vi en lucka inom svensk rektorsforskning, eftersom studierna inom detta område 

inte verkar benämna skolbiblioteket eller skolbibliotekarien. Ofta behandlar studierna olika 

former av samspel på skolor eller jämförelser av olika yrkesroller, men då med inriktning på 

relationen mellan rektor och lärare. Exempelvis i Rektor – en forskningsöversikt 2000-2010 

(Johansson 2011) nämns inte skolbibliotek eller skolbibliotekarier i några av de nämnda 

studierna. En orsak skulle kunna vara att deras urval av avhandlingar och svenska 

forskningspubliceringar är inriktat på rektorns roll, arbete och ledarskap (Johansson 2011, s. 

16) men vid egna sökningar
3
 framgår det än en gång att det inte finns några avhandlingar eller 

forskningspubliceringar inom Sverige som har lagt sitt fokus på rektorer och skolbibliotek 

eller skolbibliotekarier. 

 

Vi har även upptäckt en lucka inom högre biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning
4
 där det saknas skolbiblioteksforskning med rektorsperspektiv. Detsamma gäller 

även forskning om skolor totalt där ”fokus på rektors ledarskap [är] relativt få” (Johansson 

2011, s. 39). I kandidat-, magister- och masteruppsatser görs dock mycket forskning som 

undersöker rektorsperspektivet, men dessa syns inte och ger inte samma effekt som på en 

högre nivå inom forskningen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken syn de valda rektorerna har på 

skolbiblioteksverksamhet generellt samt på den egna skolbiblioteksverksamheten. Vidare är 

syftet att undersöka vilken syn rektorerna har på skolbibliotekariens roll i skolbiblioteks- samt 

skolverksamheten och här ämnar vi även att undersöka vilka skillnader det skulle kunna 

finnas mellan att bemanna skolbiblioteken med en lärarbibliotekarie eller en fackutbildad 

bibliotekarie. 

                                                 
2
 Jämför med Hell (2011, s. 20 – Den nya skollagen) och Moore (2000, s. 257). Även Loertscher (2000) är inne 

på detta spår (s. 163 – Scope and sequence as a curriculum). 
3
 Dessa sökningar gjordes med sökorden ”rektor* skolbibliotek*” samt ”skolledare* skolbibliotek*” i Libris, 

Avhandlningar.se, Artikelsök och Swepub, vilka var samma sökmotorer som forskningsöversikten utgått ifrån – 

se Johansson (2011, s. 16). 
4
 Med högre forskning menar vi doktorsavhandlingar och uppåt. 
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För att kunna undersöka detta är uppsatsens frågeställningar följande: 

 Vilka funktioner har skolbiblioteksverksamheterna i respektive skola utifrån 

Loertschers skolbibliotekarietaxonomi? 

 Vilka typer av ledarskap utövar rektorerna på respektive skola, när det kommer till 

skolbiblioteksverksamheten, utifrån Loertschers rektorstaxonomi? 

 Vilka uppfattningar har rektorerna om skillnaderna mellan lärarbibliotekarier och 

fackutbildade bibliotekarier vad gäller deras professionella yrkesutövande? 

 På vilka grunder fattar rektorerna beslut om bemanningen på deras respektive 

skolbibliotek? 

1.4 Definitioner 
Här följer ett antal definitioner av begrepp som är centrala för den här uppsatsen och vars 

betydelse kan behöva klargöras. 

1.4.1 Skolbibliotek 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Hur detta ska se 

ut måste dock enligt regeringens proposition
5
 vara flexibelt och anpassas efter varje skolas 

eller dess elevers behov och förutsättningar. Därmed kan små skolor enligt Skolinspektionen 

(2011, s. 6) tillgodose sin verksamhet utan att ha skolbibliotekslokaler i skolbyggnaden med 

hjälp av till exempel folkbibliotek på rimligt avstånd eller bokbuss
6
. På våra valda skolor har 

man dock skolbibliotek på respektive skolor.  

 

När det kommer till bemanning finns det inget lagfört då det inte nämns i varken skollagen 

eller bibliotekslagen. Däremot definierar Skolverket, som har tagit fasta på regeringens 

propositions definition, ett skolbibliotek som ”en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställts till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent 

personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja 

elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en 

del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i 

kunskapsutvecklingen och svarar för viss service” (Skolverket 2012, s. 1). Även Statens 

kulturråds skolbiblioteksutredning använde en definition av skolbibliotek där 

bibliotekspersonal ingick. Bibliotekspersonalens definition är dock vidgad i jämförelse med 

Skolverkets definition då personalen här ses som en resurs och är delaktig i ”att förmedla, 

söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag” (Statens kulturråd 1999, s. 10). 

 

Vi tar i vår uppsats fasta på Skolverkets definition av skolbibliotek dock med tillägget av 

Statens kulturråds vidgade definition av bibliotekspersonalen som en resurs. Därmed yrkar vi 

på bemanning eftersom ett skolbibliotek utan bemanning riskerar att endast vara en lagerlokal 

för böcker och möjligtvis datorer (Kühne 1993, s. 231).  

1.4.2 Skolbiblioteksverksamhet 

Med skolbiblioteksverksamhet menar vi den biblioteksverksamhet som bedrivs på en skola, 

vilket vi anser att Loertschers modell för en välfungerande skolbiblioteksverksamhet lägger 

en bra grund för. Denna utgörs av tre fundamentala byggstenar där den första byggstenen är 

skolbibliotekets informationsinfrastruktur som borde erbjuda bibliotekets medier och teknik 

på ett lättillgängligt sätt, den andra är direkt service till lärare och elever vari individuell hjälp, 

                                                 
5
 Regeringens proposition, 2009/10:165. 

6
 Uttalandet om bokbuss står dock inte i Skolinspektionens informationsblad om skolbibliotek utan är  sagt av 

Skolinspektionens chef Ann-Marie Beglers i Sveriges radio (Nyheter/Ekot 2011-10-04). 
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referensarbete och dylikt ingår samt den tredje som utgör vad Loertscher valt att benämna 

som skolbibliotekets fyra områden (Loertscher 2000, s. 11-13). Dessa fyra områden består av 

samarbete med lärare vilket är nödvändigt för att skolbibliotekets resurser ska användas på ett 

framgångsrikt sätt, läsfrämjande arbete där skolbibliotekarien tillhandahåller ett brett och 

inspirerande utbud av litteratur för både elever och lärare, teknikstödd undervisning där 

skolbibliotekarien undervisar både lärare och elever i hur man kan utnyttja tekniken i 

lärandesammanhang samt informationskompetens där skolbibliotekarien och lärarna har 

arbetat fram en plan för att informationskompetens ska vara en del av undervisningen 

(Loertscher 2000, s. 21). 

 

Vi går inte djupare in på vår presenterade definition av skolbiblioteksverksamheten här då vi 

redogör närmre för Loertschers modell i avsnitt 2.1 Tidigare forskning samt för de fyra 

områdena i avsnitt 3.1 Skolbiblioteksverksamhetens fyra områden.  

1.4.3 Skolbibliotekarie 

Limberg (2003) redogör för skillnaderna mellan de olika benämningarna på skolbibliotekarier 

i Sverige. En fackutbildad bibliotekarie har bibliotekarieexamen eller examen i biblioteks- 

och informationsvetenskap. En lärarbibliotekarie har ansvar över biblioteket utöver sina 

uppgifter som undervisande lärare och saknar bibliotekarieexamen eller examen i biblioteks- 

och informationsvetenskap, men kan ha genomgått kurser med förankring i praktiskt 

biblioteksarbete. Skolbibliotekarie är den allmänna benämningen på en person som arbetar 

som bibliotekarie på ett skolbibliotek, oavsett utbildningsbakgrund (bilaga 1). Vi tar fasta på 

dessa benämningar, men kommer utveckla ämnet i kunskapsöversikten samt vår diskussion. 

1.4.4 Rektor/Skolledare 

Som benämning på skolchef kan både rektor och skolledare användas. Vi avgränsar oss till att 

använda rektor, med undantag för citat som innehåller benämningen skolledare. 

1.4.5 Informant/Respondent 

Det finns en distinkt skillnad mellan hur man behandlar det personliga materialet inom 

forskning och när det kommer till intervjupersoner benämns dessa antingen som informanter 

eller som respondenter utifrån deras roll i undersökningen. En informant bidrar med 

”information om hur verkligheten är beskaffad i något visst avseende” (Esaiasson m.fl. 2007, 

s. 257) medan en respondent utgör själva studieobjektet då forskaren vill veta vad denne 

tycker och tänker om det som ska undersökas (Esaiasson m.fl. 2007, s. 258). I vår 

undersökning har vi intervjuat två olika grupper av intervjupersoner. Den första var 

skolbibliotekarierna på respektive skola som vi inledde med att intervjua för att få en bild av 

hur det faktiskt fungerade i respektive skolbiblioteksverksamhet men även till viss del i 

skolorganisationerna, därmed agerade de främst som informanter. Vi var dock även till viss 

del intresserade av deras åsikter och därmed har de även agerat som respondenter. Den andra 

gruppen var rektorerna som vi intervjuade med fokus på deras åsikter kring skolbibliotekets 

samt skolbibliotekariens roll i skolorganisationen, därmed agerade de främst som 

respondenter. De lade dock grunden för en del information kring skolorganisationen samt för 

deras egen bakgrund och därmed har de även agerat som informanter. 

 

Trots att rollerna som informant respektive respondent som synes ovan inte är renodlade inom 

respektive grupp så har vi valt att tilldela dem den roll som de huvudsakligen utgjort i 

uppsatsen då detta synliggör deras vikt för undersökningen. Därmed avses fortsättningsvis 

skolbibliotekarierna när vi använder oss av termen informanterna och rektorerna när vi 

använder termen respondenterna. 



 

 6  

1.5 Avgränsning 
Vi har avgränsat vår studie till att omfatta tre grundskolor i en mindre kommun i Sverige. 

Begränsningen av skolor gör att resultaten inte kan ses som representativa för hela 

kommunen, hela landet eller andra länders skolbiblioteksverksamheter. Vidare är vår studie 

anpassad efter svenska förhållanden och kan således inte representera internationella 

förhållanden. Vi undersöker inte skolbibliotek kopplade till friskolor, särskolor, specialskolor 

eller gymnasieskolor. Ej heller undersöks skolor vars skolbiblioteksverksamhet täcks upp av 

närliggande folkbibliotek eller bokbusservice.  

 

Obemannade skolbibliotek har inte varit aktuella för denna studie och i denna uppsats fall har 

bemannade skolbibliotek inneburit skolor där en person har en viss procent av sin tjänst avsatt 

för skolbiblioteket samt att personen benämns skolbibliotekarie av sin rektor
7
.  

 

Uppsatsens fokus ligger inte på att undersöka skolbiblioteksverksamheter i sig utan på att 

undersöka respondenternas uppfattningar av dem och i synnerhet deras uppfattningar av 

organiseringen av dem. Därmed ingår inte heller skolbibliotekets pedagogiska aspekter i 

denna studie. Inte heller samarbete är ett fokus. 

 

                                                 
7
 Denna definition av bemanning problematiseras i avsnitt 7.1 Skolbiblioteksverksamheternas funktioner.  
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2. Kunskapsöversikt  
I det här kapitlet redovisar vi först för tidigare forskning som innefattar vetenskapligt, 

granskat material och sedan för en sammanfattning av kommunala och lokala dokument.  

2.1 Tidigare forskning 
I många av USA:s stater har en skolbibliotekarie en solid lärarbakgrund då 

skolbibliotekarieutbildningen kräver en lärarutbildning i grunden och i många fall har de som 

vidareutbildar sig även varit yrkesverksamma som lärare (Loertscher 2000, s. 15). Därmed 

kan de amerikanska rektorerna på ett mycket mer fördelaktigt sätt utse en lärare och 

vidareutbilda denne då han eller hon ser potential hos dem. Detta kan avsevärt skilja sig från 

möjligheten hos de svenska rektorerna då dessa i motsvarande fall utser en lärare med 

potential att arbeta i skolbiblioteket bredvid sin lärartjänst men inte nödvändigtvis 

vidareutbildar denne inom ämnet/yrket. Som vi kommer se i följande stycken nedan finns det 

tydliga skillnader mellan lärarens och bibliotekariens utbildning. 

 

Som en del av rapporten Textflytt och sökslump finns delstudien Samspel mellan lärare och 

bibliotekspersonal av Lena Folkesson (2007) där hon har utgått från de skolor som deltagit i 

LÄSK-projektet och intervjuat både pedagoger och bibliotekspersonal. Hon belyser i denna 

rapport skillnaderna mellan lärare och bibliotekarier genom att hänvisa till 

projektbeskrivningen av LÄSK där det står att bibliotekarier genom sin utbildning bland annat 

skaffat sig ”kunskaper om litteratur, om hur information kan organiseras för att återvinnas och 

hur man kan navigera i ett stort informationsöverflöd för att finna relevant material. Lärare 

har i sin utbildning bland annat fått lära sig om villkor och metoder för undervisning och 

lärande; de har studerat olika skolämnen/discipliner och skaffat sig inblickar i barn- och 

ungdomspsykologi. De är bärare av sin professions yrkestraditioner och yrkeskulturer” 

(Folkesson 2007, s. 71).  

  

Även Kühne (1993, s. 56) särskiljer i sin doktorsavhandling Biblioteket – skolans hjärna? 

lärares och bibliotekariers expertis genom att benämna de förra som ämnesexperter och de 

senare som informationsexperter. Hon ser skillnaden i att lärarna är de som har ansvaret för 

hur informationen används av eleverna medan bibliotekarien sitter inne på specialiserade 

kunskaper om sökstrategier för att finna informationen. Detta är en särskiljning som vi tar 

fasta på eftersom vi anser att en fackutbildad skolbibliotekarie har möjlighet att vara ett stöd i 

elevers och lärares informationssökning, något som även uppmuntras av Unescos 

folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (Svenska Unescorådet 2006, s. 15). Däremot är vi 

även av åsikten att en lärarbibliotekarie är i behov av utbildning för att kunna bistå eleverna 

och lärarna (och även rektorn!) med stöd i informationssökning. 

 

För att utveckla en välfungerande skolbiblioteksverksamhet finns det många teorier och 

modeller, men den vi har valt att inledningsvis presentera här och sedan bygga vår teori på är 

David V. Loertschers (2000) skolbiblioteksprogram från det reviderade verket Taxonomies of 

the School Library Media Program som kom år 2000 (den första utgåvan av verket kom år 

1988). Här menar Loertscher (2000) att alla aktörer på en skola – skolbibliotekarien, lärarna, 

eleverna samt rektorn – måste delta fullt ut i ett utvecklingsprogram som skapats gemensamt, 

annars brister det (s. 1). Vidare menar han att för att varje del av programmet eller, som vi 

även benämner det, skolbiblioteksverksamheten ska kunna vara funktionell och permanent 

måste de stå på en stabil grund (Loertscher 2000, s. 11). Därmed har Loertscher valt att 

illustrera uppbyggnaden av en välfungerande skolbiblioteksverksamhet med hjälp av 

modellen i figur 1 nedan, vilket är den modell som vi även valt för att definiera vad en 

skolbiblioteksverksamhet är i avsnitt 1.4.2 Skolbiblioteksverksamhet. 
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Figur 1. Loertschers (2000) modell för en välfungerande skolbiblioteksverksamhet (s. 13), 

(förf. övers.
8
). 

 

Modellen består av tre fundamentala byggstenar som Loertscher (2000) menar krävs för att 

skolbiblioteksverksamheten ska kunna vara en del i att främja kunskapsmålen. Den första 

byggstenen är en informationsinfrastruktur som erbjuder bibliotekets medier och teknik på ett 

lättillgängligt sätt. Den andra är direkt service till lärare och elever vari individuell hjälp, 

referensarbete och dylikt ingår. Den tredje, och enligt Loertscher viktigaste delen att arbeta 

med för att främja kunskapsmålen, är skolbibliotekets fyra områden (s. 11). Dessa redogörs 

för närmare i teoriavsnittet då de är en viktig del av Loertschers taxonomier och vårt 

teoribygge. Byggstenarna i Loertschers modell kan tyckas självklara men det tydliggörs här 

hur omfattande en skolbiblioteksverksamhet behöver vara för att den ska utvecklas och nyttjas 

optimalt. Därmed är det av intresse att även ta upp Loertschers uppfattning av hur 

skolbiblioteksverksamheten borde bemannas. Detta framgår av den vita och den gråa 

triangeln i modellen ovan, där den vita delen består av den tid och energi som borde läggas i 

respektive del av verksamheten av en professionell roll. Varpå den gråa delen utgör detsamma 

för en teknisk och assisterande roll. Med andra ord borde en skolbibliotekarie främst arbeta 

med de bitar som ligger närmst de delarna som främjar kunskapsmålen medan en 

biblioteksassistent tar större ansvar för ”markservicen”. Detta sammanfaller med Loertschers 

(2000) teori om att skolbibliotekariens första prioritering borde vara de högre nivåerna i hans 

skolbibliotekarietaxonomi om denne vill främja undervisningen och lärandet på skolan (s. 16). 

En förutsättning för detta är dock att det även finns någon med en teknisk och assisterande 

roll i biblioteket. Annars faller hela det grundläggande ansvaret på skolbibliotekarien som då 

inte hinner arbeta med de högre nivåerna i Loertschers modell. 

 

För att ytterligare visa på vikten som Loertscher lägger på bemanningen av 

skolbiblioteksverksamheten påpekar han vidare att ”research indicates that when the staff of 

                                                 
8
 En förklaring av vår översättning finns i avsnitt 3. Teori. 
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any [library media center] falls below a full-time professional plus a full-time clerical and a 

full-time technician, the foundation elements of the program suffer” (Loertscher 2000, s. 23). 

Då förhållandena skiljer sig mellan USA och Sverige är vi dock inte av åsikten att tre 

heltidsanställningar i ett skolbibliotek oavsett storlek på skolan i fråga är försvarbart, däremot 

menar vi att bemanningen ofta är i underkant såsom framgår av Kungliga bibliotekets 

skolbiblioteksundersökning (vilken redogjorts för i det inledande kapitlet). 

 

Slutligen belyser Loertscher (2000) vikten av samarbete mellan lärarna och skolbibliotekarien 

samt rektorns roll som institutionell ledare. Det är nämligen rektorn som kan skapa den miljö 

och de riktlinjer som krävs för att samarbetet skall kunna ta plats. Exempel på sådant 

samarbete som ligger på rektorns ansvar att skapa är att lärarna å ena sida vid behov deltar i 

intern utbildning kring skolbiblioteksverksamheten och att skolbibliotekarien å andra sidan 

ingår i ett eller flera lärarlag (s. 38).  

 

Det är dock inte alltid rektorn som har enhällig beslutsfattning på en skola. För trots att 

utformningen av skolbiblioteket på en skola hör till ett av alla de beslut som tas av rektorn, så 

formas dessa beslut inte i ett vakuum utan sker enligt Ann Ludvigsson (2009) i samspel med 

lärare och andra personalkategorier på skolan genom samproducerat ledarskap (s. 172). I 

synnerhet lärarnas inflytande är centralt för att förändringar och beslut ska få genomslag i 

arbetet (Ludvigsson 2009, s. 170-171), och detta är relevant för denna uppsats eftersom 

lärarna således kan ha förmåga att påverka besluten som tas om deras skolbibliotek. 
 

Vidare inleds Donna Shannons artikel Principal’s perspective of School Librarians att 

konstatera att bibliotekarier upplever att skolbiblioteket endast kan nå framgång med hjälp av 

stöttande rektorer (Shannon 2009, s. 1). Shannon uppmärksammar studier som visar att 

rektorer i många fall inte kan se att bibliotekarien kan ha andra användningsområden än som 

förmedlare av material och referenshjälp. Limberg (2003) skriver även i sin kunskapsöversikt 

Skolbibliotekets pedagogiska roll att trots att forskningen är enig om att det i 

skolbibliotekariens roll ingår att vara både litteraturkännare och informationsexpert, och att 

rollen som informationsexpert – med handledning och undervisning i informationssökning – 

även visat sig vara en stor del av många skolbibliotekariers arbetsuppgifter, så uppfattas detta 

inte som en självklarhet av lärare, elever eller rektorer (s. 51-52). Även Moore (2000) redogör 

för en enkätundersökning som hon utfört i Nya Zeeland med 40 respondenter som både 

inkluderar lärare och rektorer där det framgår att respondenterna i allmänhet anser att 

skolbiblioteket främst har en läsfrämjande roll – att det endast är ett redskap för att stimulera 

barns läslust (s. 260). Detta, menar Shannon (2009), står i kontrast till det faktum att nära 

samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan ge positiva effekter på elevprestationer (s. 2). 

 

Vidare befäster skolbiblioteksforskaren Nancy Everhart (2006) i artikeln Principals’ 

Evaluation of School Librarians värdet av rektorns stöd för skolbiblioteket (s. 38). Rektorers 

utvärderingar av skolbibliotek och vilka resultat de ger har stor betydelse för deras värdering 

av verksamheten och därför ligger det i bibliotekariens angelägenhet att vara medveten om 

vilka metoder rektorn använder i sin utvärdering (Everhart 2006, s. 41). Limberg (2002) tar i 

forskningsöversikten Informationssökning och lärande upp Catts artikel som ingår i 

samlingsverket Information literacy around the world – Advances in programs and research 

där hon gör den sammanfattande kommentaren: ”Om inte informationskompetens blir föremål 

för bedömning av inlärningsresultat kommer undervisning i informationssökning inte att tas 

på allvar inom institutionen, vare sig av lärare eller av skolledare” (s. 142). 
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Avslutningsvis menar Loertscher (2000) att interaktionen med ett inspirerande skolbibliotek 

leder till att eleverna ständigt utvecklas (s. 44) och att det därför finns ett behov ”to build, 

stimulate, motivate, encourage, cultivate, and nurture a young person in [a library media 

center] program from the moment schooling begins until it ends” (s. 44). Vilket är en 

anledning till att vi ville undersöka grundskolans hela spektra.   

2.2 Kommunala och lokala dokument 
Nedan kommer vi kort redovisa för ett antal kommunala och lokala dokument från den 

aktuella kommunen som vi använt som en del i vårt analysarbete. Dessa dokument återfinns i 

referensförteckningen utan att röja konfidentalitetskravet. 

 

I och med den nya skollagen har kravet på kommunal skolplan avskaffats
9
 och vår valda 

kommun hade ingen aktuell skolplan. Däremot fanns ett häfte med mål framtagna av 

kommunens nämnd för barn- och ungdomsfrågor som vi valt att studera. Häftet innehåller 

nämndens vision vilken syftar till att eleverna når kunskapsmålen samt deras mål som vilar på 

vilka värdegrunder och kunskaper som begärs av skolans styrdokument. Häftet lyfter fram 

viktiga aspekter för skolan såsom läsning, digital kompetens och kulturell delaktighet. Detta 

är aspekter som främjas av skolbiblioteksverksamhet, men dokumentet tar inte upp vikten av 

bibliotek som en resurs i skolans undervisning.   

 

Ett annat kommunalt dokument som är relevant att ta upp är den verksamhetsplan som 

kommunens nämnd för barn- och ungdomsfrågor har tagit fram och som fungerar som 

målstyrning för samtliga verksamheter i kommunen. Dokumentet innehåller mål utifrån olika 

områden varav ett är lära. Målområdet lära yrkar bland annat på att man ska nyttja IKT som 

redskap för lärande samt sträva efter att öka öppethållandet av skolbiblioteket och vid obesatt 

tjänst anställa fackutbildade bibliotekarier vid högstadieskolorna.  

Vi har även granskat de kvalitetsredovisningar som senast publicerats på skolornas hemsidor. 

Detta för att se i vilken utsträckning som skolbiblioteken ges utrymme i respektive skolors 

kvalitetsutvärdering och utvecklingsplanering. I en kvalitetsredovisning från Benvedsskolan
10

 

nämns endast skolbiblioteket i och med en hänvisning till ovan nämnda verksamhetsplan och 

dess påbud om skolbibliotek. Almskolan delar kvalitetsredovisning med flera skolor inom 

samma område och i denna nämns att man ska arbeta mer med skolbiblioteket i form av 

läsfrämjande verksamhet samt att skolbiblioteket är en del i att skolorna uppnår de nationella 

målen. I en kvalitetsredovisning från Citrusskolan nämns inte skolbiblioteket, men dock att 

skolan arbetar med läsfrämjande verksamhet samt använder sig av skolbibliotekscentralen.  

                                                 
9
 Regeringens proposition, 2009/10:165, s. 2. 

10
 I avsnittet 5.1 Presentation av skolorna presenterar vi våra utvalda skolor närmre. Vi valde dock att påvisa 

respektive kvalitetsredovisning tillhörighet redan här för att underlätta förståelsen längre fram. 
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3. Teori 
I det här kapitlet presenteras vårt teoretiska ramverk i form av David V. Loertschers (2000) 

skolbibliotekstaxonomier för skolbibliotekarien och rektorn samt hans indelning av 

skolbiblioteksverksamhetens fyra områden. Utifrån denna förståelseram kommer vi att 

förklara, kategorisera och jämföra det empiriska materialet. Analysens fokus ligger på 

rektorerna i deras roll som respondenter, men vi kommer även lägga vikt vid hur 

skolbibliotekariernas roller kan kategoriseras utifrån skolbibliotekariens taxonomi.  

 

David V. Loertscher, professor vid School of Library and Information Science vid San Jose 

State University i USA, har länge forskat kring skolbibliotek (SJSU SLIS u.å.). I verket 

Taxonomies of the School Library Media Program (som presenterades i forskningsöversikten) 

redogör han för fyra taxonomier som utgår från skolans olika aktörer: skolbibliotekarien, 

läraren, eleven och rektorn – men med utgångspunkt i vårt empiriska urval kommer vi endast 

att redogöra för och analysera utifrån skolbibliotekariens taxonomi och rektorns taxonomi. Vi 

kommer även redogöra för skolbiblioteksverksamhetens fyra områden
11

 som enligt Loertscher 

(2000) har direkt förmåga att främja elevernas möjlighet att uppnå kunskapsmålen (s. 11).  

 

Verket är uppbyggt på så vis att det fungerar som en teoretisk samt praktisk hjälp till att bygga 

upp ett välfungerande och moget skolbibliotek från grunden, om så behövs. Därmed syftar 

hans enskilda taxonomier till att hjälpa respektive aktör att utvärdera sin roll i ett gemensamt 

utvecklat program för skolbiblioteket (Loertscher 2000, s. 1). Loertscher (2000) har därmed 

utvecklat skolbibliotekariens taxonomi som en hjälp för denne att förstå ett konceptuellt 

ramverk av den egna rollen i en utbildningsinstitution, medan tanken bakom rektorns 

taxonomi är att visa på dennes nyckelroll i utvecklingen av skolbiblioteket samt att belysa 

vikten av ett aktivt ledarskap för att skolbiblioteket ska kunna utvecklas (s. 15, 55). Samarbete 

är ett nyckelord då Loertscher (2000) menar att ett skolbiblioteksprogram inte är bättre än den 

svagaste länken (s. 1), men det är dock inte vårt fokus i den här uppsatsen även om det berörs.  

 

Tanken med vår valda teori och den påföljande analysen är att uttolka vilka nivåer våra valda 

skolbibliotekarier uppfyller i Loertschers skolbibliotekarietaxonomi och vilka nivåer deras 

rektorer uppfyller i densammes rektorstaxonomi för att sedan kunna resonera kring vilken 

nivå skolbiblioteksverksamheten ligger på och hur pass viktig rektorn är för 

skolbiblioteksverksamheten samt vilka faktorer som påverkar dennes uppfattningar. 

 

Redan här vill vi redogöra för att översättningen av taxonomierna samt 

skolbiblioteksverksamhetens fyra områden är vår egen och därmed kan mindre skillnader ha 

uppstått. Vi anser dock inte att detta utgör ett problem för vår uppsats då vi redogör för teorin 

som vi lutar oss på genomgående. Det vi däremot vill upplysa om är de översättningar vi 

medvetet gjort som vi vet skiljer sig en del från Loertschers originaltermer. Detta gäller dels 

översättningen av ”increased academic achievement” (Loertscher 2000, s. 11-13) som vi valt 

att översätta med att kunskapsmålen främjas då detta är ett vedertaget uttryck som bland annat 

används av Skolinspektionen (2012) samt översättningen av ”paraprofessional role” 

(Loertscher 2000, s. 11-13) som vi valt att översätta med assisterande roll då så kallade 

paraprofessionals inte existerar i Sverige utan den närmsta korrelerande rollen vi har här 

består av biblioteksassistenten.  

                                                 
11

 Skolbiblioteksverksamhetens fyra områden utgör en av skolbibliotekets tre fundamentala byggstenar, vilka 

presenterats i avsnitt 1.4.2 Skolbiblioteksverksamhet samt utvecklas i 2.1 Tidigare forskning.  
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3.1 Skolbiblioteksverksamhetens fyra områden 
Skolbiblioteksverksamhetens fyra områden måste enligt Loertscher (2000) anpassas till varje 

skola och det är upp till skolbibliotekarien att ta hänsyn till faktorer såsom nivå (låg-, mellan- 

eller högstadium eller gymnasium), elevernas kulturella bakgrund samt kommunala och 

nationella styrdokument (s. 12). Om dessa faktorer tas hänsyn till och samtliga fyra områden 

implementeras kommer skolbiblioteket kunna bidra till att skolans kunskapsmål uppfylls 

(Loertscher 2000, s. 67). De fyra områdena är följande: 

1. Samarbete med lärare. Samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare är nödvändigt 

för att skolbibliotekets resurser ska användas på ett framgångsrikt sätt. Genom att 

börja sitt samarbete med villiga lärare kan skolbibliotekarien efter hand vinna över fler 

till ett nära samarbete. Detta leder till att hela avdelningar/lärarlag har schemalagda 

planeringstider med skolbibliotekspersonalen. 

2. Läsfrämjande arbete. Skolbibliotekarien tillhandahåller ett brett och inspirerande 

utbud av litteratur för både elever och lärare. Genom att lärare och skolbibliotekarie 

samarbetar och implementerar olika typer av lästillfällen kan de skapa förutsättningar 

för eleverna att bli duktiga och ivriga läsare.  

3. Teknikstödd undervisning. Skolbibliotekarien inser att diverse tekniska hjälpmedel inte 

automatiskt innebär att eleverna lär sig bättre. Skolbibliotekarien undervisar både 

lärare och elever i hur man kan utnyttja tekniken i lärandesammanhang. 

4. Informationskompetens. Skolbibliotekarien och lärarna har arbetat fram en plan för att 

informationskompetens ska vara en del av undervisningen. Strategier för 

undersökande arbete ges vid behov och efter hand blir eleverna allt mer 

informationskompetenta. 

 

Loertscher 2000, s. 21 (förf. övers.)  

Dessa fyra områden återfinns inom de mer komplexa nivåerna i Loertschers taxonomier där 

de har en central roll. Vi ser dem därför som viktiga faktorer när vi analyserar och diskuterar 

våra fallskolor.  

3.2 Loertschers taxonomier 
Nedan presenteras skolbibliotekariens och rektorns taxonomier. En taxonomi är en samling 

koncept eller principer ordnade efter nivåer såsom svårighetsgrad, prestation eller komplexitet 

(Loertscher 2000, s. 15). Loertschers taxonomier har länge använts som teorigrund av 

forskare inom skolbiblioteksområdet, inte enbart i USA, utan även i Sverige (Limberg 2003, 

s. 80).  

3.2.1 Skolbibliotekariens taxonomi 

Skolbibliotekariens taxonomi består av tio nivåer som stegrar från basala 

biblioteksorganisatoriska komponenter till mer komplexa nivåer där skolbibliotekarien 

integrerar med den övriga skolverksamheten (Loertscher 2000, s. 15). Taxonomin är indelad i 

tre block där nivå 1-2 omfattar resurshantering, nivå 3-7 service till lärare och elever samt 

nivå 8-10 som innefattar verksamhet som främjar kunskapsmålen. Loertscher menar att det är 

viktigt att alla nivåer uppfylls men att det är särskilt angeläget att de mer komplexa nivåerna 

tas hänsyn till så att skolbiblioteksverksamhetens fyra områden implementeras så att 

kunskapsmålen i sin tur främjas (Loertscher 2000, s. 15-16). Uppmärksamma dock att den 

första nivån har ett negativt värde och således verkar ogynnsamt på 

skolbiblioteksverksamheten.  Det är även viktigt att uppmärksamma att varje nivå även har 

sina risker.  
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Nivå 1-2 Resurshantering 
 

Nivå 1 - Inget engagemang.  Skolbibliotekarien gör ingen ansats till att vara en del av 

undervisningen och skolbiblioteksverksamheten är inte en integrerad del av undervisningen. 

Trots osannolikheten att nå alla lärare och elever på skolan bör skolbibliotekarien ändå alltid 

sträva efter att intressera bibliotekets icke-användare. 

 

Nivå 2 - Välfungerande informationsinfrastruktur. Skolbibliotekarien har organiserat 

skolbibliotekets resurser på ett lättillgängligt och tilltalande sätt. På denna nivå är 

skolbibliotekariens uppgifter inköp, presentation och underhåll av samlingen. Problemet är 

dock att dessa uppgifter riskerar att ta upp all tid och hämmar skolbibliotekariens bidrag till 

undervisningen.  

 

Nivå 3-7 Service till lärare och elever 
 

Nivå 3 - Individuell referenshjälp. Skolbibliotekarien har en omfattande kunskap om var man 

hittar relevant information och agerar länk mellan informationssystemen och användarna och 

kan hjälpa dem finna information och material från databaser och bibliotekskataloger. Även 

om skolbibliotekarien många gånger ger information direkt till användarna är målet samtidigt 

att lära användarna att söka information på egen hand. Eftersom denna nivå är viktig riskerar 

den att marginalisera annan form av service. 

 

Nivå 4 - Spontana interaktioner och möten. Skolbiblioteket och skolbibliotekarien finns till 

hands när lärare och små grupper elever behöver spontan hjälp, detta för att ta till vara på det 

unika tillfället för lärande. Eleverna upptäcker på så vis att biblioteket är en tillförlitlig källa 

till information. Risken är dock att lärare kan ta detta som en ursäkt att inte planera 

klassbesöken i förväg utan låter servicen bli en form av elevvakt.  

 

Nivå 5 - Hastig planering. Skolbibliotekarien vet vilka källor att vända sig till för att själv få 

hjälp och sitter därmed inne på många idéer och tips vilka lärare och elever gärna tar del av 

genom att fråga om råd under hastiga informella möten i exempelvis korridor och lärarrum. 

Elever och lärare lär sig därmed att förlita sig på skolbibliotekarien när det kommer till att 

generera lösningar och lösa problem. Hinder uppstår här om skolbibliotekarien ses som jobbig 

i stället för som en resurs. 

 

Nivå 6 - Planerade möten. Lärare och elever kontaktar skolbibliotekarien i god tid om sitt 

informationsbehov. Genom att ge skolbibliotekarien tid samt genom att kommunicera sina 

specifika behov kan eleverna och lärarna få tillgång till en mångfald av material. Att samla in 

passande material är dock ingen lätt uppgift. Problem kan därför uppstå om skolbibliotekarien 

samlar in för mycket, på fel nivå och/eller i fel syfte på grund av att denne inte har fått 

tillräckligt med information om vilket material som efterfrågas. 

 

Nivå 7 - Missionerande arbete. Skolbibliotekarien försöker omvända de bland eleverna, 

lärarna och administrationen som ännu inte insett skolbiblioteksverksamhetens alla fördelar. 

Detta kan ske på diverse sätt, exempelvis genom workshoppar och kampanjer. Problem kan 

uppstå om motsträviga och oförstående parter gör att projekten misslyckas.  
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Nivå 8-10 Verksamhet som främjar kunskapsmålen  
  

Nivå 8 - Implementering av skolbiblioteksverksamhetens fyra områden. Skolbiblioteks-

verksamhetens fyra områden samarbete med lärare, läsfrämjande arbete, teknikstödd 

undervisning och informationskompetens är integrerade i skolverksamheten. 

Skolbibliotekarien har tillsammans med stöd av kollegor på skolan sammanställt en plan för 

hur detta ska ske.  

 

Nivå 9 - Det mogna skolbiblioteket. Skolbiblioteksverksamheten är en integrerad del i 

undervisningen på skolan och når alla elever och lärare som är beredda att nyttja dess service 

och resurser. Lärare samarbetar med skolbibliotekarien och anser att informationskompetens 

är en självklar del i deras undervisning. Eleverna klarar av att uttrycka sin egen 

informationskompetensmodell.  

 

Nivå 10 - Undervisningsplanering. Skolbibliotekarien ses som en viktig resurs på skolan tack 

vare sina kunskaper om källor, teknologi och nuvarande samling samt tack vare sitt ansvar för 

informationskompetensundervisning och konsulteras därför av lärarna vid 

undervisningsplanering. Detta medför att skolbibliotekarien kan planera utvecklingen av 

samlingen i stället för att göra efterhandskompletteringar. 

 

 Loertscher 2000, s. 18-22 (förf. övers.) 
 

Utifrån denna taxonomi kommer vi att uttolka vilka av nivåerna som respektive 

skolbibliotekarie uppfyller, för att sedan kunna resonera kring vilken nivå 

skolbiblioteksverksamheten ligger på och hur detta kommer sig.  

3.2.2 Rektorns taxonomi 

En kreativ och driven skolbibliotekarie kan åstadkomma åtskilligt men är beroende av en 

positiv och stödjande rektor då denne är en nyckelperson för att skolbiblioteksverksamheten 

ska vara framgångsrik (Loertscher 2000, s. 55). Ledarskap är här ett nyckelord då rektorn 

skapar förutsättningar för skolbiblioteksverksamheten och dess implementering i den övriga 

skolverksamheten (Loertscher 2000, s. 55). Utifrån Loertschers (2000) figur (s. 57) har vi 

såsom i skolbibliotekariens taxonomi delat in nivåerna i block där varje nivå innebär ett allt 

större ansvarstagande för skolbiblioteksverksamheten från rektorns sida då nivåerna gradvis 

utvecklas från en ambivalent inställning hos rektorn till en alltmer fullföljd implementering av 

skolbiblioteksverksamheten, dock med tillägget av rubriken för nivå 1 som saknades. 

 
Nivå 1 Ambivalens eller likgiltighet  
 

Nivå 1 - Ambivalent eller likgiltig inställning till skolbiblioteksverksamheten. Av någon orsak 

understöds inte skolbiblioteksverksamheten av rektorn.  Ofta är orsakerna ekonomiska och 

rektorn kan inte se meningen med att prioritera skolbiblioteket i ett sådant läge. Detta kan 

bero på att rektorn saknar tidigare erfarenhet av framgångsrika skolbibliotek. 

Rektorsutbildningen kan även ha översett att tala om fördelarna med skolbibliotek och 

informationsteknologi. Det kan även bero på att skolans skolbibliotekarie kan ha en utdaterad 

bild av skolbiblioteksverksamhetens roll.  

 

Nivå 2-4 Förvärvning av grunderna  
 

Nivå 2 - Rektorn försöker förstå skolbibliotekets roll i en värld av informationsteknologi. 

Rektorn undersöker aktuella teorier om skolbibliotek samt ser till praktiska exempel för att 
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utröna vilka fördelar skolbibliotek och teknologi kan ha på utbildning. Rektorn förstår 

dessutom att den egna visionen för skolan spelar en viktig roll för tankesättet på skolan. 

 

Nivå 3 - Rektorn anställer en skolbibliotekarie med vision och energi att skapa och 

upprätthålla en hållbar skolbiblioteksverksamhet. För en framgångsrik 

skolbiblioteksverksamhet krävs en skolbibliotekarie som har visioner och organisatoriska 

färdigheter. Rektorn bör anställa en person med delad vision för vilken roll 

skolbiblioteksverksamheten ska ha. Detta kan fallera då det inte är lätt att finna en sådan 

person eller om ingen ansöker om tjänsten. I sådana fall försöker rektorn få skolans bästa 

lärare att ta sig an tjänsten och stöttar denna i uppgiften. 

 

Nivå 4 - Rektorn skapar ett partnerskap med skolbibliotekarien och ger denna plats i 

beslutsfattande grupper. Rektorn inser att inköpt informationsteknik inte ger resultat per 

automatik. Skolbibliotekarien behöver vara en del av de beslutsfattande grenarna som är 

nödvändiga för att skolbiblioteksverksamheten ska integreras i undervisningen. 

 

Nivå 5 Skapande av organisationsstruktur 
 

Nivå 5 - Rektorn skapar en organisationsstruktur som tillåter skolbiblioteksverksamheten att 

vara framgångsrik. Rektorn ser till att skolbiblioteket är tillgängligt både för bokade klasser 

och spontana besökare. För att detta ska lyckas behöver skolbibliotekets öppettider ses över. 

Hur skolbiblioteket används kan även behöva ses över då det ofta fungerar som ett 

uppehållsrum istället för ett rum för lärande. 

 

Nivå 6-7 Utövande av ledarskap 
 

Nivå 6 - Rektorn ansvarar för att skolbiblioteksverksamheten ska ha långsiktigt finansiellt 

stöd. Skolbibliotek och informationsteknologi är kostsamt att hålla uppdaterat och aktuellt. I 

och med den ökade informationsteknologin i skolan krävs det anställning av tekniskt kunnig 

personal vilket leder till ökade kostnader. Att finna finansiellt stöd för detta blir en gemensam 

uppgift för alla med beslutsfattande position på skolan, inklusive skolbibliotekarien. 

 

Nivå 7 - Rektorn låter skolbiblioteksverksamhetens fyra områden vara en del av utbildningen 

på skolan. Skolbiblioteksverksamhetens fyra områden samarbete med lärare, läsfrämjande 

arbete, teknikstödd undervisning och informationskompetens integreras i undervisningen på 

skolan för att förhöja elevernas prestationer. 

 

Nivå 8 Utvärdering av resultat 
 

Nivå 8 - Rektorn utvärderar skolbiblioteksverksamhetens inverkan på elevernas prestationer i 

skolan. Utvärdering görs som visar om man vill fortsätta på samma spår, göra finjusteringar 

eller helt omstrukturera skolbiblioteksverksamheten.  

Loertscher 2000, s. 57, 59-62 (förf. övers.) 

 

Utifrån denna taxonomi kommer vi att uttolka vilka av nivåerna som respektive rektor 

uppfyller, för att sedan kunna resonera kring vilken form av ledarskap som rektorerna utövar i 

förhållande till skolbiblioteksverksamheten och hur detta kommer sig.  
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4 Metod 
Enligt Denscombe (2009) är olika metoder de verktyg som forskaren har till sin hjälp för att 

”[få] en tydligare bild av saker och ting, [få] en noggrann mätning av saker och ting [samt få] 

fakta och belägg beträffande innehållet” (s. 183). När man väljer sin metod ska man därför ha 

i åtanke att det är en fråga om att välja den metod som är mest lämplig i praktiken. Därmed 

menar Denscombe (2009) att den dels kan väljas på ett pragmatiskt sätt samt att man 

dessutom kan använda flera metoder för att ”låta svagheterna i en metod kompenseras av de 

starka sidorna i en annan metod” (s. 184). Detta har vi tagit fasta på i vår uppsats, vilket 

kommer framgå i följande metodkapitel.  

4.1 Val av metod 
Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ grund där vår främsta metod består av personliga 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2009, s. 234-235) ”med målet att erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna 

fenomenen” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 19). Denna metod passade vårt tillvägagångsätt då 

vi hade en bestämd bild av vad vi ville undersöka men samtidigt ville vara flexibla i våra 

intervjuer och låta våra respondenter och även våra informanter utveckla sina svar mer 

utförligt. Vi har därmed intervjuat tre informanter bestående av skolbibliotekarier från våra tre 

valda skolor samt fyra respondenter bestående av fyra rektorer från nämnda skolor (varav två 

är från en och samma skola)
12

 utifrån två olika intervjuguider som är bifogade som bilagor i 

slutet av denna uppsats. Studiens begränsade omfång gör således att vi inte kan generalisera 

utifrån resultaten, men vi kan dock få kunskap om rektorernas och skolbibliotekariernas 

möjliga tankar. Eftersom syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken syn våra 

utvalda rektorer har på skolbiblioteksverksamhet vilken syn rektorerna har på 

skolbibliotekariens roll i skolbiblioteks- och skolverksamheten samt vilka skillnader det 

skulle kunna finnas mellan att bemanna skolbiblioteken med en lärarbibliotekarie eller en 

fackutbildad bibliotekarie behövdes en metod som tillät oss att få tillgång till deras 

iakttagelser och uppfattningar. Därmed föll sig valet att utföra kvalitativa intervjuer naturligt 

då de gav oss möjlighet att träda in i våra respondenters vardagsvärld och föra en dialog med 

dem (Kvale & Brinkmann 2009, s. 187). Detta gäller även våra skolbibliotekarieinformanter, 

då de även fått uttrycka sina uppfattningar kring intervjutemana och därmed även delvis 

agerat respondenter. Antalet intervjupersoner har valts utifrån Kvale & Brinkmann (2009, s. 

129-130) som menar att antalet bör utgöras av så många som behövs för att man ska få svar 

på det man vill undersöka. Han anger här att det vanligaste antalet intervjupersoner ligger runt 

15 +/−10 (Kvale & Brinkmann 2009, s. 130). Trots att våra fyra rektorsintervjuer har varit av 

största vikt för den här uppsatsen har de tre skolbibliotekarieintervjuerna även spelat en 

avsevärd roll för undersökningen. Således anser vi att vi har uppfyllt kravet för hur många 

intervjupersoner som borde ingå i en kvalitativ studie.  

 

För att säkerställa resultaten från våra intervjupersoner samt för att fylla i informationsluckor i 

vår studie har vi valt att använda oss av så kallad datatriangulering, vilket innebär att man 

använder sig av kontrasterande informationskällor (Denscombe 2009, s. 186).  I denna studie 

har datatrianguleringen bestått av kommunala dokument
13

 samt intervjuer med såväl 

skolbibliotekarier, som rektorer. Detta gör att vi dels får olika infallsblickar från våra 

respondenter och informanter samt ett bredare perspektiv på vår undersökning och dels ökar 

validiteten för uppsatsen då olika informationskällor leder till att man kan kontrollera sina 

fynd (Denscombe 2009, s. 184, 186, 188).  

                                                 
12

 Skolorna samt informanterna och respondenterna presenteras i avsnitt 5.1 samt 5.2 där även en översikt ges. 
13

 De kommunala dokumenten redovisas för i avsnitt 2.2 Kommunala och lokala dokument. 
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Vi har därmed även studerat dokumentära källor i form av ovan nämnda kommunala 

dokument.  

4.1.1 Intervjuguiderna 

I vår uppsats ville vi analysera resultatet utefter Loertschers taxonomier men vi ville däremot 

inte i våra intervjuer leda våra respondenter i deras svar då vi ville få en så opåverkad bild 

som möjligt av deras egna uppfattningar. Därmed såg vi Kühnes (1993, s. 227-228) teori om 

faktorer
14

 som en användbar utgångspunkt i våra intervjuguider. Detta dels för att Kühne 

inspirerats av Loertscher när hon tagit fram dessa faktorer och att de i detta sammanhang i 

viss mån passar bättre för svenska förhållanden än vad Loertschers taxonomier gör. Dels för 

att detta var faktorer som kunde påverka integreringen av biblioteket i undervisningen, vilket 

vi ansåg var passande i vår studies fall trots att vi inte specifikt fokuserar vår uppsats på 

integreringen av skolbibliotek i undervisning men då en viktig del i vår uppsats är integrering 

av skolbibliotek i den övriga skolverksamheten samt vikten av undervisning i 

informationskompetens i dagens samhälle. Därmed ansåg vi att vi utifrån Kühnes faktorer 

skulle kunna få relevanta svar som vi sedan skulle kunde uttolka och placera in i Loertschers 

taxonomier. Att vi då trots ovan motivering valt att använda oss av Loertschers taxonomi som 

vår teori i studien i stället för att helt och håller utgå från Kühnes faktorer var för att vi ansåg 

att dessa faktorer inte var lika heltäckande som Loertschers taxonomier ur analyssynpunkt.  

 

Utöver de frågor som baserades på Kühnes faktorer tog vi även med inledande 

bakgrundsfrågor samt avslutande frågor som skulle ge mer specifika svar som var relevanta 

för den här uppsatsen, vilket var skollagens inverkan på skolbiblioteken samt rektorernas syn 

på skolbibliotekariens professionella utbildning. Speciellt vid rektorsintervjuerna kan man 

således säga att vi byggde upp våra intervjuguider utifrån så kallad tratteknik (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 146). Detta genom att frågorna inledningsvis var breda, vilket gav 

intervjupersonerna möjligheten att svara fritt och opåverkat, för att efterhand bli allt smalare 

för att kunna ge svar på uppsatsens mer specifika intervjufrågor. 

4.1.2 Analysmetod 

I vårt intervjuförfarande har vi varit explorativa och undersökt våra intervjupersoners 

uppfattningar kring de frågor vi ställt. Dock innebär en analys av intervjumaterialet att vi går 

över till att analysera det som sagts och vår roll blir därmed uttolkande. Detta har vi valt att 

göra utifrån fokus på mening där vi mer specifikt inspirerats av Kvale och Brinkmanns (2009) 

meningskodning och meningskoncentrering där man genom att kategorisera 

intervjuutskrifterna och koncentrera det som sagts till kortare uttalanden får fram en struktur i 

materialet som underlättar analysen då det dels blir lättare att hitta mönster i intervjumaterialet 

och att det dels underlättar jämförelser mellan intervjuerna (s. 217-223). Kategoriseringen av 

vårt intervjumaterial har därmed först skett utifrån våra intervjuguider där vi, för att ge 

struktur och översikt i vårt resultatavsnitt, kodade utifrån följande sex kategorier: 

1. Skolbiblioteksverksamheten 

2. Skolbibliotekariens bakgrund och roll 

3. Rektorns bakgrund och roll 

4. Skolorganisationen och -verksamheten 

5. Uppfattningar kring ämnet lärarbibliotekarie/fackutbildad bibliotekarie 

6. Uppfattningar kring skolbibliotekets utveckling innan samt efter den nya skollagen
15

 

                                                 
14

 Dessa faktorer redogörs för i Bilaga 3 – Kühnes faktorer nedan. 
15

 I resultatavsnittet har dessa kategorier agerat som utgångspunkter för varsin rubrik med undantaget för punkt 

två och tre, skolbibliotekariens samt rektorns bakgrund och roll, vars resultat har delats upp i dels en 
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Därefter kategoriserades de framtagna resultattexterna utifrån teorierna, då 

skolbibliotekarieintervjuerna kodades utefter nivåerna i Loertschers skolbibliotekstaxonomi 

och rektorsintervjuerna utefter nivåerna i densammes rektorstaxonomi. Samtliga 

kategoriseringar har skett manuellt genom färgkodning med överstrykningspennor. 

 

Att finna mening i intervjuer leder till att man som uttolkare präglar analysresultatet – Kvale 

och Brinkmann (2009) redogör för att en vanlig invändning mot intervjuanalyser är att ”olika 

uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju” (s. 227) och att analysen därmed inte skulle 

vara tillförlitlig då den inte heller är vetenskaplig – men då vi inte ämnar finna den enda sanna 

meningen i vår uppsats går den i stället hand i hand med hermeneutiska och postmoderna 

förhållningssätt som tillåter en mångfald av legitima tolkningar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

227). Det är just denna legitimitet som vi tar akt på då vi värnar om våra analysresultat genom 

att genomgående kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka vår studies resultat och på så vis 

upprätthålla dess validitet. Därmed blir ovanstående invändning inte ett problem i vår uppsats 

utan snarare till dess fördel då den anammar intervjuforskningens styrka och rikedom (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 234).  

4.2 Urval 
I den aktuella kommunen valde vi att ta kontakt med skolbibliotekscentralen för att få en mer 

detaljerad bild av skolbiblioteken. Genom telefonsamtalet med skolbibliotekscentralen fick vi 

veta att den vanligaste lösningen bland kommunens grundskolor var att en lärare hade ansvar 

för biblioteket vid sidan om sin lärartjänst, det vill säga att skolorna oftast bemannades med 

det vi valt att kalla för lärarbibliotekarier i vår uppsats. Då detta passade vår utgångspunkt 

valde vi att fortsätta urvalet. Därmed har alla skolor valts ur en och samma kommun. 

 

Vi kartlade kommunens grundskolor och valde att kontakta skolor med renodlade 

skolbibliotek, detta för att förenkla undersökningen av skolbibliotekariens roll vilket vi ansåg 

skulle kunna försvåras av att undersöka integrerade skolbibliotek som skulle bidra med 

faktorer som hade behövts tas hänsyn till. Vidare valde vi även skolor som var tillräckligt 

stora för att hysa bibliotekslokaler och som därmed krävde bemanning, vilket i sin tur ledde 

till att vi inte kontaktade några små landsortsskolor som enbart eller till största del förlitar sig 

på service från folkbiblioteksfilialer eller bokbuss. Då vi ville få med hela grundskolans 

spektra (Loertscher 2000, s. 44
16

) bestod vårt första urval av tre skolor med grundskolans 

respektive årskurser inkluderade, från förskola till årskurs nio, där två av skolorna hade 

lärarbibliotekarie och en hade fackutbildad bibliotekarie. En av dessa tre skolor föll bort på 

grund av rektorernas fullsatta scheman. På skolan med fackutbildad bibliotekarie föll rektorn 

med ansvar för förskolan samt årskurs 1-5 bort då en intervju inte medgavs på grund av 

tidsbrist samt på grund av att rektorn inte påstod sig ha ett skolbibliotek. Rektorn med ansvar 

för årskurs 6-9 på samma skola medgav däremot en intervju vilket även de båda rektorerna på 

den tredje skolan gjorde. Vi var då i en situation där vi behövde en rektor med ansvar för 

förskola till mellanstadium för att få lika fördelning av grundskolans årskurser. Vi valde 

därför att kontakta en rektor vid en F-6 skola och fick klartecken till en kortare intervju, på 

grund av rektorns fullsatta schema. Bibliotekarierna vid de tre skolorna gick alla med på att 

bli intervjuade.  

                                                                                                                                                         
presentation av intervjupersonerna och dels i deras respektive roller. Utöver detta är det endast punkt fyra, 

skolorganisationen och -verksamheten, som inte har en snarlik rubrik såsom resterande punkter då den infinner 

sig under en presentation av respektive skolor.  
 
16

 Redogörs för i sista stycket i avsnitt 2.1 Tidigare forskning. 
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Följaktligen intervjuades: en F-6-rektor, en 7-9-rektor och en lärarbibliotekarie från en F-9-

skola, en 5-9-rektor och en fackutbildad bibliotekarie från en F-9-skola samt en rektor och en 

lärarbibliotekarie från en F-6-skola. I resultatavsnittet redogör vi närmre för våra valda skolor. 

4.3 Tillvägagångssätt 
Kontakten med respondenterna inleddes med telefonsamtal till rektorerna. Avtal om tid för 

intervjuerna gjordes vid dessa samtal med rektorerna vid Almskolan och Citrusskolan, medan 

detsamma slutfördes via e-postkontakt med Benvedsskolans rektor. Efter godkännande av 

rektorerna kontaktades deras skolbibliotekarier via e-post. Vårt upplägg var att intervjua varje 

skolas skolbibliotekarie innan vi intervjuade dess rektor för att få en grundläggande inblick i 

respektive skolbiblioteksverksamhet såsom redogjorts för tidigare
17

. 

 

Intervjuerna var som nämnts styrda av våra intervjuguider men dock flexibla utifrån våra 

intervjupersoners svar. För att kunna ställa andrahandsfrågor och följa upp deras svar såsom 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 98) förespråkar var vi pålästa till våra intervjuer.  

 

Vid intervjutillfällena bad vi om att få spela in intervjuerna vilket godkändes av alla 

intervjupersoner utom en
18

. Därmed har vi spelat in sex av de sju samtalen med hjälp av en 

diktafon medan vi vid det andra samtalet i stället förde anteckningar under intervjun varpå vi 

direkt skrev ut intervjuutskriften i ett ordbehandlingsprogram. Detta gjorde vi så noggrant vi 

kunde, med hjälp av våra färska minnen av intervjun. De resterande intervjuerna skrevs ut 

med hjälp av ljudinspelningarna som var i gott, hörbart skick. Vi delade upp utskrifterna 

mellan oss och skrev själva ut dem, vilket har varit till vår fördel i vårt analysarbete då man 

redan vid utskrivningarna påbörjar analysen av mening enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 

196). Då vårt fokus inte låg på språklig detaljnivå uttolkade vi ur Kvale och Brinkmann 

(2009) att specialiserade utskriftsformer inte krävdes i vår studies fall (s. 197-199). Därmed 

har vi transkriberat ljudinspelningarna ordagrant med undantagen att vi inte har tagit med 

upprepningar, ”mm” och dylikt. Däremot har vi skrivit ut pauser samt antecknat skratt, 

fundersam tystnad och liknande inom klamrar då vi ansett detta användbart för vårt 

analysarbete. Således har vi använt samma förfaringssätt i dessa sex intervjuutskrifter. 

Samtliga intervjuutskrifter skickades sedan ut till respektive intervjuperson för en kontroll av 

att inga felaktigheter hade förekommit eller att något av vikt hade missats. Dock hade ingen 

av intervjupersonerna några uppföljande kommentarer, varpå vi utgått från 

intervjuutskrifterna vid utarbetningen av resultatkapitlet. 

4.3.1 Etiska frågor 

Vid intervjuforskning finns det etiska frågor som bör beaktas redan från början av 

undersökningen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 78). Informerat samtycke är en viktig etisk 

aspekt och innebär att man informerar respondenten om undersökningens syfte, om syftet med 

intervjun samt talar om hur materialet från intervjun kommer användas (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 87). Detta har vi tagit hänsyn till genom att vi redan vid den inledande kontakten med 

respondenterna meddelade uppsatsens syfte och syftet med att intervjua dem. Vidare 

förklarade vi att vi skulle hålla dem, skolorna och kommunen konfidentiella. Denna 

information fick de även vid intervjutillfället. Vidare har vi förklarat att materialet från 

intervjun endast skulle användas som grund till uppsatsen. Vi har även gett intervjupersonerna 

möjlighet att ge kommentarer på intervjuutskrifterna. Det var dock ingen som lämnade in 

några kommentarer. 

                                                 
17

 Dels i avsnitt 1.4.5 Informant/Respondent och dels i avsnitt 4.1 Val av metod. 
18

 Skolbibliotekarien som inte ville bli inspelad var den lärarbibliotekarie som getts namnet Ask senare i 

uppsatsen. 
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Här vill vi nämna att vi på grund av etiska förhållningssätt inte har forcerat ytterligare svar när 

vi har märkt att en intervjuperson visat på avståndstagande genom att ge korta svar, detta för 

att respektera dennes integritet. I förlängningen innebär detta att vi ibland har fått olika långa 

svar på vissa frågor vilket kan framgå i följande resultatredovisning. Vi anser dock att de svar 

vi har fått är rimliga att bygga vidare på och vi dessutom kommer att ta hänsyn till denna 

aspekt i vår analys. Dock kan vi uttyda att de skiftande svarsmängderna i vårt resultatkapitel 

till stor del beror på intervjupersonernas skiftande erfarenhet inom de olika frågorna. 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i intervjudatan kan vara svår att fastställa när det är den intervjuades 

uppfattningar, känslor och erfarenheter som undersöks. Dock finns det några kontroller som 

man kan utföra för att bedöma trovärdigheten i det som har berättats (Denscombe 2009, s. 

265-267), vilka vi har tagit fasta på i vår studie. Dels har vi kontrollerat datan med andra 

källor då vår metod innefattar en datatriangulering såsom beskrivits ovan, dels har vi 

kontrollerat utskrifterna med respektive intervjuperson och slutligen har vi med hjälp av våra 

beskrivna kategoriseringar och kodningar av intervjudatan letat efter teman i utskrifterna. 

Vidare har vi haft en intervjumall att förhålla oss till vilket har minskat risken för oss att ställa 

ledande frågor under intervjun som skulle kunna snedvrida resultatet. Dessutom har dessa 

intervjumallar samt vår påläsning inför intervjutillfällena hjälpt oss att kontrollera 

intervjuerna samt att uppnå en mer jämställd intervjurelation, vilket har varit av vikt då vi 

intervjuat rektorerna som kan liknas vid det som Kvale och Brinkmann (2009) har valt att 

kalla eliter (s. 163). Dock har alla intervjupersoner, med undantag för Cypress, varit rimligen 

nyanställda på sina positioner och/eller i sin yrkesroll. Därmed skulle man kunna ifrågasätta 

huruvida de har haft kunskap om det de intervjuats kring (Denscombe 2009, s. 267). Men då 

vårt syfte har varit att undersöka våra valda intervjupersoners uppfattningar och då vi, som 

nämnts i inledningen, inte har varit ute efter ”det goda exemplet” utan hur det ser ut i 

”verkligheten” anser vi att vårt metodval skänker studien validitet. Vi har avsett att studera 

våra intervjupersoners erfarenheter och därmed har vi även undersökt det vi sagt oss 

undersöka. Eftersom studien vidare är av kvalitativ art avser vi därmed inte att kunna 

generalisera utifrån våra resultat. 

 

Då inspelningskvalitén var mycket god och vi skrivit ut intervjuutskrifterna noggrant samt 

med samma förfaringssätt menar vi med utgångspunkt i Kvales och Brinkmanns (2009, s. 

200-201) diskussion kring intervjuutskrifternas reliabilitet att dessa har varit tillräckligt 

tillförlitliga för vår studies karaktär. Dock sänker den oinspelade intervjun kvalitén något, 

men då vi skickade ut samtliga intervjuutskrifter för granskning av intervjupersonerna anser 

vi inte att detta har påverkat studien nämnvärt. Vidare anser vi även utifrån beskrivningen av 

vårt tillvägagångssätt av intervjuutskrifterna ovan och med utgångspunkt i Kvale och 

Brinkmanns (1998) konstruktiva fråga ”Hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt 

forskningssyfte?” (s. 203) att vi i vår studies fall har valt ett passande tillvägagångssätt när det 

gäller intervjuutskrifternas validitet. 
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5 Resultat 
Nedan kommer resultaten från intervjuerna presenteras. Vi inleder med en presentation av 

skolorna och därefter intervjupersonerna för att sedan redogöra för skolbiblioteken och deras 

verksamheter, skolbibliotekarierollen, rektorns roll, skillnaden på lärarbibliotekarien och den 

fackutbildade bibliotekarien samt skolbibliotekens utveckling innan samt efter den nya 

skollagen. Varje gång citationstecken används kring ord eller meningar i det här kapitlet 

innebär det att det är ett citat från informanten eller respondenten i fråga. För att ytterligare 

säkerställa intervjupersonernas identiteter har vi valt att använda de könsneutrala pronomen 

hen och hens enligt Språkrådets (2012) rekommendationer. 

5.1 Presentation av skolorna 
Uppsatsens studie omfattar som nämnts tre grundskolor i en mindre kommun i Sverige. Vi har 

sammanlagt intervjuat tre skolbibliotekarier från vardera skola och fyra rektorer. För att 

säkerställa skolornas och intervjupersonernas konfidentialitet har vi gett dem fingerade namn 

utifrån trädarter ordnade efter alfabetets tre första bokstäver. Nedan visas en översikt av 

skolorna och samtliga intervjupersoner. Då personalansvaret (PA) för skolbibliotekarierna 

endast låg på en av rektorerna på de respektive F-9 skolorna har vi markerat ut detta i tabellen 

nedan. 

 

Skola Almskolan Benvedsskolan Citrusskolan 

Årskurs F-9 F-9 F-6 

Skolbibliotekarie Ask Bok Cypress 

Rektor 
Apel (rektor för F-6) 

PA 

Al (rektor för 7-9) 
Björk (rektor för 6-9) 

PA 

 
Ceder (rektor för F-6) 

PA 

 

Elevantal (ca) 300 500  200 

 

Tabell 1. Översikt av skolorna 

 

På Almskolan, som är en F-9 skola, har vi intervjuat rektorerna för båda rektorsområdena där 

rektor Apel ansvarar för årskurs F-6 och rektor Al för årskurs 7-9. Vi har även intervjuat 

mellanstadieläraren Ask som även är skolbibliotekarie på skolan. Skolan har två arbetslag 

bestående av samtliga lärare i årskurs F-6 samt i årskurs 7-9.  

 

På Benvedsskolan, som är en F-9 skola, har vi intervjuat rektor Björk som har ansvar för 

årskurs 6-9
19

. Björks rektorsområde är indelat i tre arbetslag där varje arbetslag har 

representanter från samtliga fyra årskurser. Vidare har vi intervjuat skolbibliotekarien Bok.  

 

På Citrusskolan, som är en F-6 skola, har vi intervjuat rektor Ceder och idrottsläraren Cypress 

som har tre timmar i skolbiblioteket per vecka. Skolan har tre arbetslag bestående av F-3, 4-6 

och fritidspersonal.  

5.2 Presentation av intervjupersonerna 
För att kunna analysera skol- och skolbiblioteksverksamheterna var det av vikt att få en 

inledande samt grundläggande bild av intervjupersonerna. Därmed frågade vi samtliga 

skolbibliotekarier och rektorer om deras utbildning och tidigare samt nuvarande tjänster. 

Vidare frågade vi rektorerna om deras relation till bibliotek i allmänhet. 

                                                 
19

 Det var på Benvedsskolan som rektorn för årskurs F-5 föll bort vilket vi har redogjort för i avsnitt 4.2 Urval. 
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Almskolan 
Skolbibliotekarie Ask har arbetat på Almskolan i 16 år och har i dagsläget en 80-procentig 

tjänst varav 50 procent är som lärare på mellanstadiet då hen ansvarar för årskurs 4 samt för 

ämnet engelska i årskurs 5-6. Sedan början av det aktuella läsåret har hen tagit över 

skolbibliotekarietjänsten då den tidigare skolbibliotekarien gick i pension. Då ersattes dennes 

halvtidstjänst i biblioteket med 30 procent eftersom Asks övriga 50 procent stannade kvar i 

lärartjänsten. Ask har ingen bibliotekarieutbildning utan förlitar sig på det som lärts ut om 

skolbibliotek under hens lärarutbildning, vilket främst var hur bibliotek är uppbyggda och hur 

man hittar i dem. Enstaka kurser har hen dock gått som bland annat har innefattat 

informationssökning och källkritik. Därutöver menar hen att hen läser in sig på 

nödvändigheter samt att hen diskuterar med kollegor och på biblioteksträffarna som anordnas 

av skolbibliotekscentralen. 

 

Rektor Apel är i grunden mellanstadielärare. År 2010, blev hen rektor på heltid. I dagsläget 

arbetar hen på två skolor där Almskolan bara är en tillfällig tjänst för det gällande läsåret. 

Därför har Apel en i personalen med samordnande ansvar som hjälper till genom att sitta i 

konferenser och därmed är hen inte den direkta kontakten med lärarna på Almskolan. För 

egen del nyttjar Apel folkbibliotek sparsamt. När det kommer till skolbibliotek har hen en 

positiv inställning då man på tidigare skolor där hen arbetat har investerat mycket i 

biblioteken. På en av skolorna hade eleverna en central roll då de kunde sitta och arbeta vid 

datorer och leta i böcker på plats. Eleverna var även involverade i inköpen och läste mycket 

böcker. Dessutom fick bibliotekspersonalen gå en utbildning kring bibliotek på 7,5 poäng som 

ledde till att skolbiblioteksverksamheten utvecklades. 

 

Rektor Al är matematik- och NO-lärare för årskurs 1-7 samt matematik- och fysiklärare för 

årskurs 4-9 i grunden. År 2010 blev hen, efter att ha varit biträdande rektor, slutligen rektor 

för årskurs 7-9 på Almskolan. Als nyttjande av folkbibliotek är behovsstyrt då hen inte nyttjar 

biblioteket om hen kan införskaffa böcker på annat sätt. När det kommer till skolbiblioteket 

däremot nyttjade hen det mycket under sina år som lärare för att plocka in andra källfakta än 

läroböckerna i sin undervisning och på så sätt kritiskt granska läromedlen.  

 
Benvedsskolan 
Skolbibliotekarie Bok har en 50-procentig tjänst som skolbibliotekarie på Benvedsskolan 

sedan hösten 2011. På 80-talet utbildade hen sig till bibliotekarie och har sedan dess bland 

annat arbetat som företagsbibliotekarie. Hen är nu glad att vara tillbaka som bibliotekarie 

även om hen inte arbetat som skolbibliotekarie tidigare.  

 

Rektor Björk har varit anställd som rektor på Benvedsskolan sedan hösten 2011. Hen är 

utbildad mellanstadie- och högstadielärare med extra studier inom svenska och 

samhällskunskap och har arbetat inom skolans värld i cirka 30 år. Innan den nuvarande 

tjänsten har hen varit bosatt och arbetat i en annan kommun än den nuvarande. Året innan den 

nuvarande rektorstjänsten arbetade hen dock som klasslärare. Det var längesedan Björk 

besökte ett folkbibliotek, men hen har tidigare varit en ”bokslukare”. Björk har positiva 

erfarenheter av ett flertal skolbibliotek. Vid en rektorstjänst på en F-9 skola med 550 elever 

fick skolbiblioteket en heltidsanställd skolbibliotekarie som hade bakgrund som 

bibliotekschef och projektledare på olika stadsbibliotek. Under sina 30 år i skolans värld som 

både lärare och rektor anser hen att det skolbiblioteket har varit det bästa. Under sin tid som 

lärare har Björk även varit lärarbibliotekarie och har arbetat med läsfrämjande verksamhet. 

Under sin utbildning läste hen även läsutveckling på universitetsnivå vilket har lett till att hen 

förstår den satsning som nu görs på skolbibliotek.  
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Citrusskolan  

Skolbibliotekarie Cypress är som nämndes ovan idrottslärare på skolan och har tre timmar i 

veckan i skolbiblioteket. I grunden är hen mellanstadielärare och började arbeta som 

klasslärare på Citrusskolan vid slutet av 80-talet. Cypress är inte utbildad bibliotekarie men 

sedan hen blev lärarbibliotekarie har hen gått enstaka biblioteksrelaterade kurser på 

sammanlagt dåvarande 5 högskolepoäng.  

 

Rektor Ceder är i grunden mellan- och högstadielärare i musik och engelska, men har även 

läst 30 högskolepoäng i organisation, skoljuridik och ledarskap. I dagsläget går Ceder 

rektorsprogrammet och har varit anställd som rektor på Citrusskolan i ett och ett halvt år. 

Innan dess var hen lärare på en folkhögskola. Ceder är ”i regel lycklig” på bibliotek och 

tycker att det är bra att skolorna kan låna böcker där, men har inte några tidigare erfarenheter 

av skolbibliotek. 

5.3 Skolbiblioteken och deras verksamheter 
För att kunna diskutera kring skolbiblioteksverksamheterna behövde vi sätta oss in i 

respektive verksamhet. Detta gjorde vi genom att dels fråga skolbibliotekarierna allmänt om 

bibliotekets fysiska beskaffenhet – såsom läge, storlek, öppethållande, bemanning, utrustning 

och ekonomi – men även genom att fråga dem om deras uppfattningar kring detta. Dessutom 

frågade vi även rektorerna om hur skolbiblioteksverksamheten såg ut på deras skola. 

 

Almskolan 
På Almskolan ligger skolbiblioteket i byggnaden som hyser årskurserna 7-9 och här finns 4 

datorer, men dessa är sällan igång. Skolbiblioteket är endast öppet när Ask är där eller när en 

lärare öppnar för sina elever. Därmed är biblioteket öppet under sju 40-minuterspass i veckan 

och en stor del av dessa är schemalagda med klassbesök av samtliga årskurser.  

 

Rektor Apel ansåg sig inte kunna berätta om skolbiblioteksverksamheten på Almskolan då det 

inte har varit en prioritet att sätta sig in i denna verksamhet då hens tjänst på skolan är 

tillfällig. I stället har hen förlitat sig på att skolbibliotekarie Ask har varit aktiv och 

självgående. Apel har dock koll på att eleverna i förskolan och årskurs F-6 besöker 

skolbiblioteket minst en gång i veckan. 

 

Rektor Al vill att skolbiblioteket ska vara en central punkt för att söka information och hitta 

kunskap, inte bara för eleverna utan även för lärarna. Hen lägger stor vikt vid att biblioteket 

borde ha ett samband med informationsteknologi och inte bara böcker, eftersom 

internetanvändande och den traditionella litteraturen enligt hen hör ihop. Hens vision är att ha 

ett bibliotek som är öppet från åtta till fyra varje dag där eleverna har fri tillgång till det, detta 

funkar dock inte då det sker skadegörelse från elevernas sida. Hade hen däremot haft en 

heltidsanställd bibliotekarie hade visionen kunnat gå i uppfyllelse, hindret för detta är dock 

enligt hen själv att skolan är för liten för att ha en heltidsanställning i biblioteket. 

 
Benvedsskolan 
Skolbiblioteket på Benvedsskolan bistår hela F-9 verksamheten och ligger i den byggnad som 

hyser årskurs 6-9. Biblioteket är öppet och bemannat 20 timmar i veckan. En gång i veckan 

kommer en liten grupp elever från förskoleklassen som Bok då har högläsning
20

 med. Det har 

även förekommit högläsning för specialklasser med autistiska elever. Bok har gett förslag till 

lärarna om högläsning, men ingen har framställt några verkliga önskemål. När skolbiblioteket 
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 Informanten använde sig konsekvent av benämningen bokprat då hen avsåg högläsning av böcker. 
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inte är bemannat kan lärarna gå in med sina klasser efter behov. Eleverna kan även komma till 

biblioteket på eget initiativ eller tillsammans med eller hänvisade dit av en lärare. De elever 

som går i årskurs F-5 kommer dock alltid tillsammans med lärare. 

 

Skolbibliotekarietjänsten utökades till en halvtid när Björk började som ny rektor. De 20 

timmarna ska räcka till 500 elever och Björk vill att skolbibliotekarien både ska kunna ha en 

lektion med alla klasser varje vecka och samtidigt kunna ge service till elever som gör 

spontana besök i skolbiblioteket samt kunna anordna författarbesök, men inser att det blir 

svårt att hinna med allt detta. Björk jämför den här halvtidstjänsten med den heltidstjänst som 

fanns på skolan som hen var rektor på tidigare och skulle helst vilja utveckla tjänsten till en 

heltids- eller åtminstone till en 75-procentig tjänst för att täcka upp för skolans storlek. 

 

Skolbiblioteket kallas även för mediatek eftersom det står 16 datorer där. Både Bok och Björk 

anser att det är för många datorer. Bok tycker att det hade räckt med tre till fyra stycken. 

Björk menar att 16 datorer är för många i förhållande till den övriga biblioteksverksamheten 

och att de riskerar att konkurrera ut böckerna och tidskrifterna, eftersom de inte alltid används 

till informationssökning utan även till privata ärenden såsom e-post och Facebook. Hen tror 

dock att informationskompetens är nästa steg för biblioteksverksamheten och menar att 

skolbibliotekets roll kommer att se annorlunda ut i och med den nya skollagen.  

 

Citrusskolan 
Då Cypress endast har tre timmar i veckan som skolbibliotekarie finns det inte möjlighet att 

ha något öppethållande i skolbiblioteket på Citrusskolan. Samtliga klasser har i stället en 

schemalagd lektion i veckan då de besöker biblioteket, vilket Cypress uppmanar alla 

klasslärare att boka in. Besöken är till för att eleverna ska låna böcker och innefattar inga 

bokpresentationer eller övrig pedagogisk verksamhet. Under tiden som Ceder har varit 

anställd på skolan har det även anordnats författarbesök i skolbiblioteket och det är något som 

skulle vara intressant att ha mer av, menar rektorn. 

 

Det finns fyra datorer i skolbiblioteket, men Cypress skulle önska att det var mer som ett 

mediecentrum med minst tio datorer då hen tror att det skulle höja skolbibliotekets status och 

locka dit klasserna. I nuläget används de fyra datorerna av elever som gör skrivuppgifter och 

söker information. Eleverna är vid dessa tillfällen oftast själva i skolbiblioteket enligt 

Cypress. I övrigt tror hen inte att det sker undervisning där informationssökning och källkritik 

ingår. Lärarna utgår enligt Cypress i de flesta fall från läroböcker eftersom det inte finns så 

många datorer att tillgå i skolan. I ett intilliggande rum finns det några bärbara datorer som 

hen skulle vilja flytta in i skolbiblioteket. 

5.3.1 Skolbibliotekens integrering i de övriga skolverksamheterna 

Då vi även var intresserade av hur pass skolbiblioteken integrerats i respektive skola, eftersom 

detta utgör ett visst mått för hur pass utvecklat skolbiblioteket är, frågade vi rektorerna 

huruvida biblioteket fungerade som en integrerad del i undervisningen på skolan. Vi har dock 

även fått relevant information från skolbibliotekariernas intervjuer då de tillfrågats om 

bibliotekets roll i skolverksamheten. 

 

Almskolan 
Då Apel inte har fokuserat på skolbiblioteket har det inte heller diskuterats i arbetslaget kring 

skolbibliotekets integrering i den övriga skolverksamheten. Däremot har Apel diskuterat med 

Ask huruvida hen involverar eleverna på Almskolan i inköp och läsning av böcker såsom 

Apel har erfarit på sin tidigare skola. Som en utveckling av skolbiblioteket tycker hen 
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nämligen att det vore en bra idé om eleverna involveras på detta nämnda sätt samt att eleverna 

i mellanstadiet presenterar böcker för de yngre eleverna. Detta har lett till att Ask funderar på 

att starta en bibliotekspanel med låg- och mellanstadieeleverna. Samtidigt som Ask ser 

fördelarna med att även starta en panel med högstadieeleverna så anser hen inte att detta är 

lika lätt då det skulle innebära att en dialog och ett närmre samarbete skulle behövas startas 

upp mellan skolbibliotekarien och lärarna på högstadiet, eftersom Ask i nuläget endast träffar 

högstadielärarna i biblioteket och på konferenser. Bristen på detta samarbete beror på att 

lärarlagen mellan förskolan samt årskurs 1-6 och årskurs 7-9 inte har några större samarbeten 

med varandra i nuläget och de skiljs dessutom åt genom att husera i olika byggnader samt 

genom att ha olika rektorer.  

 

Enligt rektor Al är skolbibliotekets integrering i den övriga verksamheten inte stor nog utan 

hen anser att skolbiblioteket hade behövt utgöra en mer central roll när det kommer till 

internetanvändningen och det kritiska granskandet, så länge inte lärarna själva är kunniga 

inom detta område och således kan ge eleverna en god grund för detta i undervisningen.  

 

Benvedsskolan 
Skolbiblioteket på Benvedsskolan används överhuvudtaget inte på det sätt som rektorn anser 

att det borde. Björk har dock visioner om hur skolbiblioteksverksamheten bör se ut och hen 

menar dels att skolbibliotekarien ska vara en del i ett arbetslag för att kunna bidra med sin 

professionalism där men även för att visa vem denne är och på så vis bli en del av kollegiet. 

Vidare ska skolbiblioteket vara ett komplement till det lärarna arbetar med, vilket medför att 

lärarna ska kunna ta med skolbibliotekarien i planeringen av temaarbeten varpå 

skolbibliotekarien då kan ta hem böcker som passar för det valda temat, samt åldersgruppen 

och läsnivån. Skolbibliotekarien skulle även kunna vara delaktig i projekt på skolan. Att det 

inte fungerar på det här sättet ännu beror enligt Björk på att man tidigare inte arbetat på detta 

sätt. Lärarnas förväntningar på skolbiblioteket tror hen baseras på vad de tidigare upplevt och 

påpekar att de tidigare endast haft elevassistenter eller lärare med extra timmar i biblioteket 

samt att de tagit mycket hjälp av skolbibliotekscentralen gällande boklån. Enligt Björk vore 

det bästa om skolbibliotekarien även undervisade i ett ämne, exempelvis svenska. Detta skulle 

minska risken att skolbibliotekarien känner sig ensam på skolan.  

 

Bok, som är med i ett av arbetslagen för årskurs 6-9, anser sig dock inte ha något samarbete 

med lärarna i nuläget. De träffas då hen deltar på arbetslagsmötena, under vilka lärarna främst 

diskuterar sina lektioner, samt när lärarna har lektioner i skolbiblioteket. Men de planerar inte 

lektioner ihop. Däremot kan lärarna be Bok att ta fram böcker som de behöver. Lärarnas 

framförhållning vid dessa tillfällen varierar. Vidare kan Bok känna frustration över att 

skolbibliotekets bokningssystem inte respekteras av alla lärare och det händer även att lärare 

bokar skolbiblioteket men inte följer med de elever som går dit, vilket leder till att Bok måste 

se efter dem. Många elever som kommer till skolbiblioteket använder det som ett 

uppehållsrum. Bok anser att det ska vara ett lugnt rum dit man går för att läsa en bok eller 

göra skolarbeten, men vill ha hjälp utifrån för att kunna inskärpa de reglerna.  

 

Citrusskolan 
På Citrusskolan menar Ceder att skolbiblioteket fungerar som en integrerad del i 

undervisningen på skolan genom att undervisning sker där samt att referensmaterial och 

datorer finns tillgängligt där.  Vidare menar hen att skolbibliotekarien är med i arbetslaget för 

årskurs 4-6 och att hen på så vis samarbetar med dessa lärare. Cypress däremot anser inte att 

skolbiblioteket är en integrerad del i undervisningen i någon större utsträckning, men tror att 

fler datorer skulle kunna locka klasser till biblioteket och på så vis höja dess status. 
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5.3.2 Skolbiblioteksutveckling 

Respektive skolas skolbiblioteksutveckling är en viktig aspekt i vårt arbete då vår teori i 

huvudsak går ut på att utveckla skolbiblioteksverksamheten för att i sin tur främja 

kunskapsmålen. Därmed har vi frågat skolbibliotekarierna vilken roll biblioteket haft i 

skolbiblioteksutvecklingen medan vi frågat rektorerna om vad som påverkar 

skolbiblioteksutvecklingen på en skola generellt men även på deras egen skola samt vilka 

svårigheter det finns när det kommer till skolbibliotekutveckling. 

 

Almskolan 
När det kommer till utveckling av skolbiblioteksverksamheten menar Ask att det inte finns 

med i skolledningens planer i nuläget. Däremot har hen själv utvecklande idéer, såsom att det 

borde startas upp en bibliotekspanel bestående av elever, vilket är en följd av Apels 

uppmuntran.  För övrigt anser hen att det skulle kunna behövas lite fräschare och mer aktuella 

faktaböcker. 

 

När det kommer till skolbiblioteksutveckling generellt anser Apel att det dels är viktigt att det 

finns intresserade pedagoger som ser nyttan med skolbiblioteket och dels att rektorn själv har 

möjlighet att påverka. Detta har hen själv erfarenhet av på sina tidigare skolor där hen har 

tagit upp diskussioner i syftet att påminna personalen om att man ”i dessa datoranvändande 

tider” inte får glömma bort böckerna. Det svåra med skolbiblioteksutveckling är dock enligt 

Apel inte dialogen och samarbetet med personalen, utan i stället de praktiska och tidsmässiga 

aspekterna.  

 

På frågan om vad som påverkar hur skolbiblioteket utvecklas tyckte Al att det viktigaste var 

skolbibliotekariens eget intresse, då hen menar att om man brinner för det man gör så får det 

inverkan på ens arbete. Vidare hade hen velat utöka skolbibliotekariens tjänst om det funnits 

resurser tillhanda, eftersom det skulle ha lett till mer öppethållande samt mer samarbete med 

lärarna. Svårigheterna med utvecklingen av skolbiblioteket bottnar sig dock i de ekonomiska 

förutsättningarna enligt Al, vilket hen menar i sin tur bottnar sig i kommunens ekonomiska 

beslut. Vidare menar Al att skolbibliotekariens kompetens, intresse och drivkraft är svårt att 

påverka. Detta bottnar sig i att skolan består av två rektorsområden och att det endast är det 

ena (F-6 rektorsområdet) som har personalansvar för skolbibliotekarien, vilket i sin tur leder 

till att Al inte styr över eller tar besluten när det kommer till den aspekten. Slutligen menar Al 

att en annan svårighet är det egna ansvaret över att påverka de egna lärarna så att de vill 

använda biblioteket och ”vågar ta steget att vara ute på tunn is” genom att se bortom 

läroboken och använda andra källor. Hen ser nämligen ett problem i att man låter några få 

läroboksförfattare bestämma hur läroplanen ska tolkas. 

 

Benvedsskolan 
Vid Benvedsskolan saknas det en plan för skolbiblioteksverksamheten. Bok menar på att 

skolbibliotekarier vid andra skolor i kommunen kanske har utvecklat planer för sina 

verksamheter, men att de då även har varit verksamma i sina roller som skolbibliotekarier 

längre än hen själv. Den utveckling som har skett i biblioteket på skolan sedan hösten när 

Björk och Bok började på skolan har inneburit förändringar i form av inköp av möbler och att 

skolbibliotekarien läser högt för förskoleklassen och specialklassen. När det kommer till 

bokinköp vill Björk att eleverna ska vara mer delaktiga och har därför gett förslag till 

skolbibliotekarien att starta ett biblioteksråd som kan innebära att elever kan vara behjälpliga i 

biblioteket eller vara delaktiga vid val av böcker att köpa in. Bok hade uppskattat hjälpen av 

intresserade elever, men tanken på ett biblioteksråd har dock runnit ut i sanden eftersom det 

inte framkommit någon annan lösning än att släppa iväg eleverna från lektionerna. 
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Citrusskolan 
Då Cypress timmar i Citrusskolans skolbibliotek drogs ner till tre timmar av den föregående 

rektorn på skolan försvann även möjligheten för hen att hålla i bokprat och ta emot eleverna i 

skolbiblioteket. Cypress trodde då att lärarna skulle protestera och att det skulle leda till att de 

två nedsatta timmarna återupptogs. Men inga reaktioner kom och hen tror att det beror på att 

man som lärare vant sig vid alla nedskärningar och saknar energin att opponera sig. Samtidigt 

tror hen inte att det finns någon möjlighet till utveckling av skolbiblioteksverksamheten om 

inte lärarna inser vad de går miste om. För att övertyga lärarna om skolbibliotekets fördelar 

tror hen nämligen att det dels behövs att någon visar fördelarna med ett bemannat 

skolbibliotek. Skolan har nämligen haft praktikanter i skolbiblioteket som varit saknade av 

lärarna när de slutat.  

 

Det finns ingen aktuell handlingsplan för skolbiblioteket. Cypress skrev en handlingsplan i 

samband med de biblioteksrelaterade kurserna i början av sin skolbibliotekarietjänst. I 

handlingsplanen fanns mål för pedagogisk verksamhet som skulle ske i skolbiblioteket med 

de olika årskurserna. När skolbibliotekstimmarna drogs ner kunde hen inte längre upprätthålla 

planen eller skapa en ny plan. 

 

Ceder anser att skolbiblioteksutvecklingen på en skola beror på hur mycket lärarna månar om 

läsning och läsutveckling. Skolan behöver ha en kultur där man läser mycket och det anser 

hen att Citrusskolan har. En svårighet kan dock vara att hålla lågan för bokläsning brinnande 

på grund av konkurrensen med internet. Då behöver man göra böcker och läsning intressant 

och roligt samt prioritera läsning i de lägre årskurserna, vilket Ceder menar att de gör på 

skolan. Ceder menar vidare att en rektor kan bidra till skolbiblioteksutvecklingen genom att 

nyttja lokalen som en samlingspunkt vid exempelvis föräldramöten, vilket leder till att 

skolbiblioteket blir en naturligt central del av verksamheten. Hen har även haft kontakt med 

skolbibliotekarien om utvecklandet av en buffert av bärbara datorer för att få till stånd en 

central för informationssökning.  

5.3.3 Utvärdering av skolbiblioteken 

Ett naturligt led i skolbiblioteksutveckling är att man utvärderar sin verksamhet, och detta är 

speciellt ett viktigt led i Loertschers rektorstaxonomi. Därför frågade vi samtliga rektorer hur 

deras skolbiblioteksverksamhet utvärderades. 

 

Almskolan 
När det kommer till utvärdering av skolbibliotek har Apel erfarenhet av detta sedan en 

tidigare skola, då det tack vare bibliotekspersonalens utbildning kom till stånd en 

biblioteksplan som utvärderades årligen. Detta ledde till att eleverna blev mer involverade i 

biblioteket. Men trots att Apel är positivt inställd till att ha biblioteksplaner ser hen samtidigt 

tidsmässiga hinder för att få tillstånd en plan och menar i stället att det viktigaste är att man 

reflekterar över vad som görs. Därmed tror hen inte att en skolbiblioteksutvärdering kommer 

prioriteras på Almskolan då de på grund av kommunal styrning måste utvärdera den nya 

läroplanen först och främst så att arbetslaget arbetar utifrån ett gemensamt, korrekt sätt. Den 

utvärdering som tidigare gjorts av skolbiblioteksverksamheten har oftast utförts av 

skolbibliotekarien som sedan lämnat utvärderingen till båda rektorerna. De har sedan gått 

igenom utvärderingen och kompletterar den vid behov. Det man har tittat på enligt Al är vad 

som har fungerat bra samt vad som har fungerat mindre bra och vilka utvecklingspunkter det 

funnits utifrån punkter såsom användning, kompetenser och ekonomi. Den senaste 

utvärderingen gjordes för ett år sedan av den dåvarande skolbibliotekarien.  
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Det finns ingen plan för skolbiblioteket för det aktuella läsåret, men det har funnits en med 

den förra skolbibliotekarien, dock inte under föregående läsår. Enligt Al är det att föredra att 

ha en biblioteksplan då det hjälper skolbibliotekarien att utvärdera biblioteket samt det egna 

arbetet. 

 

Benvedsskolan 
Den här våren kommer det inte ske någon större utvärdering av Benvedsskolans skolbibliotek 

på grund av att skolbibliotekarien inte haft tillräckligt med tid att komma in i verksamheten. 

Björk vet inte hur det har skett tidigare på skolan men det här läsåret kommer det endast vara 

lärarna som står för utvärderingen av skolbiblioteket. Där Björk arbetade tidigare 

utvärderades det av eleverna som en del av det årliga utvärderingspaketet. De fick då svara på 

frågor gällande exempelvis hur ofta de besökte skolbiblioteket, om det fanns bra böcker där 

och om de fick bra hjälp av skolbibliotekarien. Den formen av utvärdering planerar Björk att 

införa på skolan i framtiden. 

 

Citrusskolan 
Ceder menar att det inte kommer ske någon utvärdering av skolbiblioteksverksamheten på 

Citrusskolan det här året eftersom man inväntar information om hur kvalitetsrapporterna ska 

utformas i fortsättningen. Hen tror att utvärderingen dessförinnan har skett genom att elever 

har svarat på enkäter i samband med kvalitetsrapporten. 

5.4 Skolbibliotekarierollen 
Att undersöka skolbibliotekariernas roller var en viktig aspekt för att kunna analysera vilka 

nivåer de uppfyllde i Loertschers skolbibliotekarietaxonomi. Därmed har vi frågat respektive 

skolbibliotekarie om dennes roll i skolverksamheten, i skolbiblioteksutvecklingen och i 

skolutvecklingen samt om deras syn på den egna yrkesrollen. Vi frågade även rektorerna om 

vad de ansåg var skolbibliotekariens roll och uppgifter samt huruvida denne var integrerad i 

den övriga verksamheten på skolan. Under våra intervjuer framgick det att respektive 

skolbibliotekarie på något sätt skulle kunna behöva fortbildning eller utbildning. Eftersom vi 

ansåg att rätt kompetens är viktigt när man arbetar i skolbibliotekverksamheter föll det sig 

därför naturligt att vi frågade våra intervjupersoner om deras åsikter i saken.  

 

Almskolan 
Som skolbibliotekarie på Almskolan med de få timmars bemanning som avsatts för 

biblioteket hinner Ask först och främst med inköp, utlån och återlämning av böcker. Trots att 

Ask gärna hade hållit i bokprat hinns detta inte med. Däremot läser hen mycket böcker för att 

veta vad som sätts i händerna på eleverna. När det kommer till informationssökning och 

källkritik hoppas hen att lärarna själva tar hand om detta i sina klassrum. När det kommer till 

Asks syn på sin yrkesroll finns det en märkbar skillnad mellan rollen som lärare och rollen 

som skolbibliotekarie då rollen som lärare enligt Ask är en stor och central roll som utgörs av 

ledarskap medan rollen som bibliotekarie fokuserar på service. Tack vare att hen arbetat med 

de flesta eleverna sedan tidigare vet Ask vilken läsnivå de ligger på och kan därmed effektivt 

hjälpa eleverna att hitta böcker som de klarar av att läsa. På frågan om Ask är nöjd med 

samarbetet med högstadielärarna anser hen att det är svårt att veta vilka förväntningar som 

finns på hen. Därmed drar hen slutsatsen att hen skulle kunna behöva utbildning då hen 

exempelvis inte har några kunskaper om hur man gör en biblioteksplan. Dock resonerar hen 

vidare att det kanske ändå inte finns tid till att upprätta en plan för biblioteket.  

 

Enligt Apel är de praktiska delarna i ett skolbibliotek en självklarhet. Därutöver menar hen att 

det är viktigt att en skolbibliotekarie väcker elevernas intresse för att låna och läsa, bland 
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annat genom att presentera böcker ute i klasserna men även genom presentationen av böcker 

inne i biblioteket där de visas upp i hyllorna. Hen tycker även att det är viktigt att 

skolbibliotekarien inser att denne inte kan axla hela ansvaret i biblioteket utan att det är bra 

om eleverna hjälper till. När det kommer till inläsning av böcker tycker Apel att det är svårt 

att avgöra hur mycket tid detta kräver. Hen menar dock att Ask borde hinna med inläsning av 

böcker på sin förtroendetid då 30 procent av förtroendetiden motsvarar cirka 3 timmar i 

veckan. Apel tycker vidare att det är viktigt att skolbibliotekarien deltar på 

skolbibliotekscentralens möten och detta ingår därför i dennes arbetstid. När det kommer till 

informationssökning och källkritik menar Apel att det inte är säkert att en lärarbibliotekarie 

har de kunskaper som behövs eller att denne har bättre kunskaper än kollegorna. Därför menar 

hen att man i ett sådant litet arbetslag som de är i låg- och mellanstadiet på Almskolan så 

hjälps man åt med de bitarna i stället för att lägga det på lärarbibliotekarien. Dock vet Apel 

inte hur lärarna arbetar med informationssökning och källkritik med eleverna. Däremot är hen 

övertygad om att Ask har de kunskaper som behövs inom informationssökning och källkritik, 

och menar att de inte har ekonomiska tillgångar att förkovra hen ytterligare inom just detta 

område.  

 

Rektor Al tycker att skolbibliotekariens roll utöver det som redan sagts i föregående stycken 

ska vara en aktiv roll där denne annonserar och flaggar för det som är nytt samt tar fram och 

visar på vad som redan finns i biblioteket. 

 

Benvedsskolan 
På Benvedsskolan är Boks roll som skolbibliotekarie främst läsfrämjande med högläsning och 

inköp av böcker, men eleverna kan även fråga skolbibliotekarien om hjälp att välja och hitta 

böcker. Vidare är Bok inte en aktiv del i att öka elevernas informationskompetens och det har 

inte heller varit någon efterfrågan från lärarna. Hen har observerat att eleverna som kommer 

till skolbiblioteket för att söka information via datorerna brukar börja sina sökningar på 

Wikipedia för att sedan gå över till Google trots att en del lärare förklara riskerna med denna 

form av sökvägar för eleverna. Trots att hen anser att det är individuellt från person till person 

så tror Bok att eleverna generellt är ganska okunniga när det kommer till källkritik. Hen 

involverar sig inte i deras sökningar om de inte ber om hjälp, såvida de inte gör synbara fel för 

då ingriper hen genom att förmedla den länksamling som finns till elevernas förfogande. Bok 

känner till att skolbibliotekarier kan delta i undervisning av informationssökning, men menar 

att det inte har varit någon efterfrågan på Benvedsskolan. När det kommer till service riktad 

till lärare med behov av boktips eller liknande menar hen att det inte heller här har varit någon 

efterfrågan. När ett forum för skolbibliotekarier påtalas blir Bok intresserad: ”Man har ont om 

tid, man är ständigt stressad för att man inte arbetar heltid och så ska man ändå hinna upplysa 

sig och, men det måste man för sin egen skull också va. Annars dör man ju ut eller det gäller 

att hela tiden visa att man behövs och det kanske man inte hela tiden vet hur man ska bevisa.” 

 

Björk anser det vara skolbibliotekariens stora uppgift att guida eleverna till nya läsupplevelser 

när de har passerat bokslukaråldern. Det är då läsförståelsen och djupläsningen måste vara 

bättre. Vidare anser hen att de datorer som står i biblioteket endast ska användas till 

informationssökning och att eleverna då ska vara källkritiska och kunna få hjälp med sina 

sökningar. Hen inser att om skolbibliotekarien ska kunna hjälpa eleverna med detta måste 

denne ha rätt kompetens och vara trygg med verktygen. Vidare tycker hen att lärarna arbetar 

ganska mycket med informationssökning och källkritik men tror ändå att eleverna ofta är 

bättre på det själva samt att de yngre lärarna är mer uppdaterade och vana än de äldre 

kollegorna.  
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Citrusskolan 
På Citrusskolan är Cypress främst idrottslärare i sin yrkesroll och det är även det hen främst 

vill vara. Som nämnt ovan har hen tagit enstaka biblioteksrelaterade kurser och hen har inte 

någon önskan att vidareutbilda sig till bibliotekarie utan anser att det vore bättre om en 

fackutbildad bibliotekarie huvudsakligen kunde driva skolbiblioteksverksamheten så att hen 

själv fortsättningsvis kunde bistå som en lärarresurs i stället. Därmed ser hen sig inte som en 

bibliotekarie, men hen älskar bibliotek och vill därför inte släppa de få timmar som hen har i 

skolbiblioteket. Hen träffar aldrig eleverna i sin roll som skolbibliotekarie då de tre 

nedsättningstimmarna går till bokinköp och uppsättning av böcker på hyllorna. Innan 

nedsättningstimmarna drogs ner brukade hen hålla bokprat ett par gånger per termin samt 

hålla biblioteksintroduktion med klasserna, vilket var uppskattat av lärarna. Det händer att 

lärarna ber hen om hjälp att plocka ihop böcker när en klass ska ha ett temaarbete, men tidvis 

räcker inte tiden till sådana uppgifter. I nuläget känner inte Cypress att det finns någon 

möjlighet att utveckla skolbibliotekarierollen på skolan, eftersom nedskärningarna på skolan 

inte tillåter en sådan utveckling. Hen anser dock att hela skolverksamheten skulle förbättras 

om bemanningen på skolbiblioteket skulle öka till två hela dagar i veckan. Det skulle innebära 

att skolbibliotekarien kunde hinna träffa de flesta klasserna varje vecka och ha pedagogisk 

verksamhet. 

 

Ceder menar att skolbibliotekarien ska förmedla ett intresse för läsning till eleverna. Det kan 

göras genom att denne är insatt i vilka böcker som är populära, vilket avspeglas i inköpen, 

samt genom att man har författarbesök. Dock anser hen inte att det hör till skolbibliotekariens 

uppgifter att undervisa i informationssökning och källkritik utan att detta ligger på lärarnas 

ansvar. Det finns en skolmorfar som är intresserad av datorer och som brukar hjälpa eleverna 

med informationssökning, men trots detta tror Ceder att källkritiken är eftersatt på skolan. 

Hen är dock av åsikten att man först kan börja med inslag av informationskompetens-

undervisning när eleverna går i årskurs 5 och 6. 

5.5 Rektorns roll 
Skolbibliotekariens roll är viktigt för den här studien, men eftersom uppsatsen har intagit ett 

rektorsperspektiv så är rektorns roll ännu viktigare. Här med avsikten att besvara Loertschers 

rektorstaxonomi. Därmed frågade vi skolbibliotekarierna om deras uppfattningar kring yttre 

påverkningar såsom rektorns/rektorernas inställning till skolbiblioteket men även om 

samarbetet på skolan (vilket indirekt speglar rektorns ledarskap). Vidare frågade vi rektorerna 

om vilka arbetsuppgifter som de ansåg ingå i deras roll som rektorer. En följdfråga som här 

föll sig naturlig, tack vare att rektorerna pratade en hel del om sina visioner av skolbiblioteket, 

var huruvida de ansåg sig leda sin personal för att uppnå de visioner som de hade.   

 

Almskolan 
På Almskolan anser sig skolbibliotekarie Ask ha ett bra förhållande till sin egen rektor då hen 

tycker att Apel är insiktsfull och har lätt för att prata med hen. Apel har dessutom kommit 

med tips (när Ask har vänt sig till hen med problem) såsom att eleverna i årskurs 4 skulle 

kunna presentera böcker för de yngre eleverna och på så vis underlätta för Ask som då inte 

behöver läsa in lika mycket böcker själv. En följd av att skolbibliotekarien ligger under Apels 

personalansvar är att Ask inte har någon frekvent dialog med rektor Al. 

 

I sin roll som rektor anser Apel att ”allt ingår” och att övervägande del består av ad-

ministrativa uppgifter. På frågan om hur Apel såg på sin roll som pedagogisk ledare menade 

hen att med en tjänst som är delad på två skolor så hinns det inte med att leda personalen 

pedagogiskt. Vid driften av endast en skola på heltid anser hen dock att det finns en rimlig 
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chans att även kunna axla den pedagogiska rollen, men ska man hålla sig inom arbetstid blir 

det än en gång för lite pedagogiskt ledarskap på grund av de administrativa uppgifterna. 

 

När det kommer till rektorns påverkan på personalen genom uppmaning och ledning menar Al 

att det skett för lite sådant det här läsåret men att det är en roll som borde nyttjas mer. När vi 

vidare frågade om hen kände till att det i den verksamhetsplan som kommunens nämnd för 

barn- och ungdomsfrågor har tagit fram nämns att man vid högstadiet ska tillsätta en 

fackutbildad bibliotekarie vid lediga tjänster så trodde Al att hen säkert hade sett det men att 

hen glömt det. Dock, påpekade hen, hade det ändå inte funnits möjlighet att anställa en 

fackutbildad bibliotekarie på grund av tjänstens begränsade omfång. Då en fackutbildad 

bibliotekarie sökte sig till Almskolan försökte Al skapa en delad skolbibliotekarietjänst med 

en annan skola i kommunen. Det var dock svårt att genomföra då det endast fanns 30 procent 

på Almskolan och 20 procent på den andra skolan att utlysa. Därmed gick samarbetet inte i lås 

då bibliotekarien i fråga inte var intresserad av en halvtidstjänst. Al påpekade dessutom att då 

hen inte skulle vilja lägga bemanningen av skolbiblioteket på endast en och en halv dag utan 

skulle vilja ha den utspridd på tre eller fyra dagar så blir det ännu svårare att lyckas dela en 

skolbibliotekarietjänst mellan två eller flera skolor. 

 

Benvedsskolan 
Björk anser att det hör till rektorsrollen att vara ledare för pedagogerna och den pedagogiska 

verksamheten samt att vara nära eleverna och det som sker i klassrummet. Tyvärr är det inte 

så på grund av att det är svårt att få tiden att räcka till. De administrativa och organisatoriska 

frågorna samt frågor som rör elever med behov av särskilt stöd tar överhand. När det kommer 

till skolbiblioteket på Benvedsskolan har Björk varit mindre involverad på den nuvarande 

skolan än på sina tidigare skolor. Hen har tagit ett steg tillbaka för att låta skolbibliotekarien 

hitta sin roll med stöd från skolbibliotekscentralen. Björk har dock sett till att 

skolbibliotekarien har köpt in en soffa till skolbiblioteket för att skapa en läsmiljö samt 

initierat till sagostunder med de yngre barnen. Den minskade involvering i skolbiblioteket 

jämfört med tidigare skolor beror på att hen anser att skolbiblioteket är en del av den 

kommunala organisationen på ett helt annat sätt än det varit i den tidigare kommunen. Att 

skolbiblioteket stöds av den kommunala biblioteksorganisationen tror hen är ett måste för att 

skolbibliotekarien inte ska vara ensam. Vidare anser Björk att det är rektorns roll att 

implementera beslut som fattas på skolan. Det finns lärare som reagerar på det som är nytt 

med att säga: ”Nej men gud hur ska vi hinna?!”. När det då kommer in en skolbibliotekarie 

blir det rektorns ansvar att skapa utrymme för den nya yrkesgruppen på skolan. Hen anser 

dock att varje medarbetare på skolan måste vara sin egen motor.  

 

Bok anser att Björk har en positiv inställning. De hade ett utvecklingssamtal samt andra 

samtal om den nya tjänsten när hen började under hösten, men sedan dess har Björk haft ett 

fullt schema men hen går att nå via e-post. Rektorn för årskurs F-5 har Bok inte haft någon 

större kontakt med men hen påpekar att hen har möjlighet att söka upp denne. Hen skulle 

gärna ha mer dialog tillsammans med den rektorn.  

 

Citrusskolan 
På Citrusskolan innehåller Ceders arbetsuppgifter alla administrativa uppgifter, men även att 

vara en pedagogisk ledare. Hen uttrycker det som att allt möjligt ingår i arbetsuppgifterna, 

även att ansvara för och se över skolskjutsarna. I början av sin tjänst prioriterade hen att sätta 

sig in i hur skolbiblioteksverksamheten fungerar på skolan. Därför är hen i dagsläget av 

åsikten att biblioteket ska vara en central för informationsteknologi och har därför verkat för 

att det ska bli det. 
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Rektorns inställning till skolan är av största vikt enlig Cypress. Skolans tidigare rektor var inte 

en förespråkare för skolbibliotek och var den som drog ner på hens bibliotekstimmar. Under 

lärarmötena ville Cypress alltid ta upp skolbiblioteket, men kände alltid ett motstånd från 

denne rektor. 

 

Ceder har enligt Cypress behövt mycket tid för att förstå skolans värld då hen tidigare har 

varit lärare på en folkhögskola, vilket till stor del skiljer sig mot att vara rektor på en F-6 

skola, och hen menar att rektorn har mycket kvar att lära sig om skolbibliotek. 

Skolbibliotekspunkten på lärarmötenas dagordning har numera tagits bort eftersom Ceder har 

omformat lärarmötena till tillfällen för samarbetsövningar mellan lärarna. Lärarnas övriga 

åsikter får de e-posta rektorn om. Trots att Cypress förstår att rektorer är överlastade med jobb 

anser hen ändå att de borde inse att skolbiblioteket är en nyckelresurs i skolverksamheten som 

det är värt att anställa en fackutbildad bibliotekarie till. 

5.5.1 Inhämtande av information kring skolbibliotek 

Då vår tanke var att man måste ha kunskap om skolbibliotek och dess verksamhet samt hålla 

sig uppdaterad kring ämnet om man ska ansvara för och leda ett sådant så frågade vi 

rektorerna var de hämtade sin information om skolbibliotek. 

 

Almskolan 
I sin informationsinhämtning kring skolbibliotek använder rektor Apel främst en intern 

informationskälla kallad skolbibliotekspunkten för att hålla sig uppdaterad om vad som är på 

gång, såsom föreläsningar. Dessutom är hen aktiv och läser på Skolverkets sida och får även 

nyhetsbrev därifrån.  

 

Rektor Al får främst sin information om skolbibliotek utifrån, från skolbibliotekscentralen och 

skolbibliotekarie Ask. Hen tar dock själv kontakt vid behov då frågor uppstår såsom huruvida 

det finns böcker inom ett specifikt område, vad det finns för programvaror till 

datoranvändandet eller vilka lämpliga utbildningar det finns för skolbibliotekarien.  

 

Benvedsskolan 
Rektor Björk menar på att skolbibliotekarien ligger på hens personalansvar men däremot 

anser hen sig inte ansvara för själva skolbiblioteksverksamheten. Därmed inhämtar hen inte 

heller någon information kring skolbibliotek.  

 
Citrusskolan 
Ceder söker inte själv aktivt efter information om skolbibliotek utan förlitar sig på att 

skolbibliotekarien tar hand om den biten. 

5.6 Skillnaden på lärarbibliotekarien och den fackutbildade bibliotekarien 
För att kunna svara på vår frågeställning om vilka uppfattningar rektorerna har om 

skillnaderna mellan lärarbibliotekarier och fackutbildade bibliotekarier vad gäller deras 

professionella yrkesutövande ställde vi dem frågan om vilka fördelar samt nackdelar de kunde 

se med att ha en lärarbibliotekarie eller en fackutbildad bibliotekarie i skolbiblioteket, varpå 

vi ställde följdfrågan om vilka orsakerna var till att de hade alternativt inte hade valt att 

anställa en fackutbildad bibliotekarie. Därutöver frågade vi även skolbibliotekarierna vad 

deras tankar var i ämnet. 

 

Almskolan 
På frågan huruvida Ask hade velat ha en fackutbildad bibliotekarie i skolbiblioteket att dela 

sitt arbete med var hen mycket positivt inställd. Det fanns ingen känsla av konkurrens utan 
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snarare lättnad över att få dela arbetsbördan med någon som kunde de biblioteksbitar som hen 

inte själv besitter kunskap om. 

 

När vi frågade Apel om vad som var fördelarna respektive nackdelarna med att ha en 

lärarbibliotekarie eller en fackutbildad bibliotekarie resonerade Apel främst över att en 

fackutbildad bibliotekarie inte skulle ta en sådan liten tjänst som erbjuds på Almskolan och att 

det därför inte blir något övervägande i saken. I stället ser hen fördelen med att det är en lärare 

från F-6:s arbetslag som är skolbibliotekarie då det gynnar dem att Ask har närheten till allt 

som händer i biblioteket. När vi tryckte på frågan och relaterade till den fackutbildade 

bibliotekariens kunskaper inom informationskompetens menade Apel främst att det självklart 

var att föredra något med högre utbildning och mer kunskap. 

 

Fördelarna som Al ser med en lärarbibliotekarie är att denne är direkt kopplad till 

undervisning och har kunskaper och erfarenhet kring läroplanerna. Nackdelarna är att denne 

inte har samma kunskaper om litteratur samt om användning av litteratur och inte heller har 

samma kunskaper om sökvägarna för att hitta litteratur vilket en fackutbildad bibliotekarie 

torde ha. Med en fackutbildad bibliotekarie tror hen att det skulle finnas ett bättre stöd i att 

hitta rätt material när elever och lärare behöver hjälp med detta. I samma anda skulle de på ett 

bättre sätt kunna hjälpa dem att hitta i biblioteket och lära dem hur biblioteket fungerar. 

Vidare är nackdelen motsatsen för den fackutbildade bibliotekarien som måste sätta sig in i 

läroplanerna för att kunna koppla dem bättre och översätta dem till sin roll som bibliotekarie. 

Med tillräckligt med tid tror Al inte att detta skulle vara ett större problem för en fackutbildad 

bibliotekarie men kopplat till Almskolan med sin begränsade skolbibliotektjänst blir det 

däremot problematiskt. 

 

Benvedsskolan 
Det första Björk gjorde som ny rektor på Benvedsskolan var att anställa en fackutbildad 

bibliotekarie. Det var dock endast tre av de sökande som uppfyllde utbildningskravet och det 

tror Björk beror på att det bara var en halvtidstjänst som utlystes. Fördelarna med att ha en 

fackutbildad bibliotekarie är enligt Björk att man kan ställa fler krav på denne samt att denne 

inte har en lärares minnen och uppfattningar om hur det brukar vara. En fackutbildad 

bibliotekarie skulle på så vis kunna skapa en mer vidgad roll än den traditionella 

skolbibliotekarierollen. Att en skolbibliotekarie som är fackutbildad kan besitta kompetensen 

att hålla i undervisning gällande informationskompetens är något Björk inte tror att lärarna 

känner till. Björk menar på att det finns goda exempel från gymnasieskolor och större 

högstadieskolor med fackutbildade bibliotekarier. 

 

Bok anser att man som fackutbildad bibliotekarie har fördel av att man är litteraturkunnig och 

kan prata om och intressera elever för böcker. Svenskalärarna är också duktiga på böcker men 

återanvänder enligt Bok ofta samma böcker år efter år. En lärarbibliotekarie har däremot stor 

fördel av sin personkännedom av eleverna, vilket är något Bok måste lära sig allt eftersom. 

Lärarna har även bättre kännedom om elevernas läsnivåer, enligt Bok.  

 

Citrusskolan 
Cypress menar att lärare sällan har tid eller lust att åta sig uppgiften att ansvara för 

skolbiblioteket. Det är i de flesta fall någon som offrar sig för att denne vill att det ska 

fungera, enligt Cypress. Ibland händer det dock att där är någon som är intresserad av 

bibliotek som gärna åtar sig uppgiften, vilket det var i Citrusskolans fall när Cypress anmälde 

sig frivillig. 
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Det händer att skolbibliotekscentralen anordnar studiebesök och Cypress har reflekterat över 

vilket arbete som görs på vissa skolbibliotek: ”Man hör allt fantastiskt som [...] alla utbildade 

bibliotekarier gör i skolorna som inte vi har en enda chans till att få tid till. Allt stöd och [...] alla 

projekt som man gör liksom. [...] Lyckans dem eleverna!” 
 

Ceder ser varken fördelar eller nackdelar med att ha lärarbibliotekarie eller fackutbildad 

bibliotekarie i skolbiblioteket. Lärarbibliotekarien som arbetar där nu har den kunskap som 

krävs och hen menar att det nog är ovanligt att man har en fackutbildad bibliotekarie på skolor 

och att det är vanligast att man har en lärare som har några timmar i biblioteket. Det finns 

enligt Ceder inte några planer att utöka tjänsten och således lär det inte bli aktuellt att anställa 

en fackutbildad bibliotekarie. 

5.7 Skolbibliotekens utveckling innan samt efter den nya skollagen 
För att kunna uttyda vilken effekt den nya skollagen har haft på våra utvalda skolor frågade vi 

samtliga skolbibliotekarier hur utvecklingen av skolbiblioteket sett ut innan samt efter den 

nya skollagen, och samtliga rektorer fick frågan om hur den nya skollagen hade påverkat 

deras skola och skolbibliotek. 

 

Almskolan 
Enligt Ask har den nya skollagen inte påverkat skolbibliotekets utveckling. Apel anser inte 

heller att den nya skollagen har påverkat skolbiblioteket på Almskolan, däremot menar hen att 

de fick tänka igenom skolbiblioteksverksamheten på den andra skolan som hen arbetade på då 

det var en mindre skola som delvis förlitade sig på bokbuss och hade böckerna ute i 

klassrummet i stället för att ha en bibliotekslokal. Inte heller rektor Al anser att skollagen har 

påverkat deras skolbibliotek eller dess verksamhet då de redan hade ”ett rätt så gott” bibliotek. 

Al känner sig därför säker på att deras skolbibliotek utan problem ligger i förhållande till 

skollagen. 

 

Benvedsskolan 
Det var Björks beslut att anställa en fackutbildad bibliotekarie och det hade skett även utan 

den nya skollagen, påpekade hen. I och med den nya skollagen hoppas hen att man ska börja 

anställa fackutbildade bibliotekarier på skolorna då hen tror att detta i förlängningen leder till 

att skolbibliotekarierna kan marknadsföra skolbiblioteken och sig själv och på så vis skapa ett 

behov hos lärarna som då får insikt i nya sätt att arbeta och få hjälp på. Men det är en process 

som kommer att ta lite tid, tror Björk. I och med den nya skollagen tror Björk vidare att det 

kommer växa fram olika former av skolbibliotek. Skolorna blir så gott som tvungna att an-

ställa skolbibliotekarier och hen anser att den som får en sådan tjänst måste vara professionell 

och ta kommandot för att inte hamna i de gamla förväntningarna som en gammal lärarkår har.  

 

Benvedsskolans bibliotek uppfyller i dagsläget de krav som ställs utifrån skollagen, men 

Björk anser det vara ganska ”risigt” och vill utveckla det vidare. Hen menar att den nya 

skollagen underlättar vid en sådan utveckling eftersom det numera inte behöver bli diskussion 

om rektorn vill använda resurser till exempelvis att anställa en fackutbildad bibliotekarie 

istället för att utöka en lärartjänst. 

 

Citrusskolan 
Den nya skollagen kom samtidigt som den nya läroplanen. Cypress menar därför att 

förändringarna i läroplanen tar lärarnas hela fokus och att det inte talas om förändringarna i 

skollagen. Ceder menar att de har det som krävs gällande skolbibliotek i förhållande till den 

nya skollagen.  
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6 Analys 
I detta analyskapitel kommer vi knyta an våra teorier till det presenterade materialet från 

resultatkapitlet ovan. För läsvänlighetens skull upprepas teorikapitlets taxonominivåer i 

analyskapitlet nedan. 

6.1 Loertschers skolbibliotekarietaxonomi 
Vi börjar med att analysera resultatet utifrån Loertschers skolbibliotekarietaxonomi. I slutet 

av delkapitlet följer en sammanfattande tabell som ger en överblick över vilka nivåer som 

uppfylls av respektive skolbibliotekarie. 

6.1.1 Nivå 1-2 Resurshantering 

 
Nivå 1 - Inget engagemang.  Skolbibliotekarien gör ingen ansats till att vara en del av 

undervisningen och skolbiblioteksverksamheten är inte en integrerad del av 

undervisningen. Trots osannolikheten att nå alla lärare och elever på skolan bör 

skolbibliotekarien ändå alltid sträva efter att intressera bibliotekets icke-användare. 

 

Nivå 2 - Välfungerande informationsinfrastruktur. Skolbibliotekarien har organiserat 

skolbibliotekets resurser på ett lättillgängligt och tilltalande sätt. På denna nivå är 

skolbibliotekariens uppgifter inköp, presentation och underhåll av samlingen. Problemet 

är dock att dessa uppgifter riskerar att ta upp all tid och hämmar skolbibliotekariens 

bidrag till undervisningen.  

 

En välfungerande informationsinfrastruktur är en viktig del av skolbiblioteksverksamheten. 

Att skolbibliotekarien ansvarar för skolbibliotekets resurser genom inköp, organisering, 

underhåll och presentation framstår som centralt vid de tre skolorna. Som framgår av 

skolbibliotekariens taxonomi är dessa uppgifter ofta tidsödande och riskerar att hämma 

skolbibliotekariens möjligheter att vara en integrerad del av undervisningen. Cypress tre 

timmar i Citrusskolans skolbibliotek upptas helt av uppgifter relaterade till resurshantering, 

vilket omöjliggör öppethållande för elevers spontana besök eller pedagogisk 

skolbiblioteksverksamhet. Det här är något som Cypress saknar då hen inledningsvis kunde ta 

emot elever i biblioteket och hålla bokprat innan hens fem timmar i biblioteket drogs ner till 

tre av skolans föregående rektor. Ask vid Almskolan hade gärna hållit i bokprat med eleverna 

men hinner endast med inköp, utlån och återlämning av böcker då hens tid som 

lärarbibliotekarie endast utgörs av 30 %. Även större delen av Boks arbete vid Benvedsskolan 

utgörs av resurshantering. Bok har dock i samråd med rektorn även tagit fram idén om ett 

biblioteksråd som skulle innebära att intresserade elever är behjälpliga i biblioteket med 

inköpsförslag och uppsättning av böcker på hyllorna. Det skulle innebära att elever 

intresserades för verksamheten. Förslaget har dock förfallit då gensvaret varit lågt bland 

lärarna som inte vill låta eleverna gå från lektionerna samt då Bok inte vill begära av eleverna 

att hjälpa hen under rasterna. Hens försiktiga attityd och ännu inte klara roll som 

skolbibliotekarie resulterar här i att icke-användarna inte nås. Ingen av de tre 

skolbiblioteksverksamheterna kan därmed sägas vara en integrerad del av skolans 

undervisning. Således uppfylls nivå 2 – välfungerande informationsinfrastruktur, men även 

nivå 1 – inget engagemang, som är den enda nivån i skolbibliotekarietaxonomin som har ett 

enbart negativt värde. 

6.1.2 Nivå 3-7 Service till lärare och elever 

 
Nivå 3 – Individuell referenshjälp. Skolbibliotekarien har en omfattande kunskap om var 

man hittar relevant information och agerar länk mellan informationssystemen och 
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användarna och kan hjälpa dem finna information och material från databaser och 

bibliotekskataloger. Även om skolbibliotekarien många gånger ger information direkt till 

användarna är målet samtidigt att lära användarna att söka information på egen hand. 

Eftersom denna nivå är viktig riskerar den att marginalisera annan form av service. 

 

Ingen av skolbibliotekarierna utgör en aktiv referenshjälp vid elevernas informationssökning 

och källkritik. Ask hoppas att lärarna tar hand om det i klassrummen och hen känner inte till 

de databaser som erbjuds genom kommunen. Bok känner till att skolbibliotekarier kan delta i 

undervisning av informationssökning, men menar att det saknas efterfrågan från lärarna vid 

Benvedsskolan. Hen har dock observerat att elever som använder datorerna i skolbiblioteket 

främst gör sökningar via Wikipedia och Google, trots att lärare har förklarat riskerna med 

dessa sökvägar. Hen drar därmed slutsatsen att elevernas kunskaper i källkritik är bristfälliga. 

Trots detta består Boks delaktighet i elevernas informationssökning endast i att när eleverna 

ber om hjälp eller vid synbart felaktiga sökningar förmedla den länksamling av databaser som 

står till elevernas förfogande. Cypress å sin sida är inte delaktig i elevernas 

informationssökning och tror att pedagogisk verksamhet i anslutning till datorer är mer 

lämpad för skolbiblioteksverksamheter i anslutning till högstadieskolor. Hen tror dock att fler 

datorer i skolbiblioteket skulle höja dess status och öka dess popularitet. Ask och Bok ger 

dock referenshjälp till eleverna angående böcker ur skolbibliotekets bestånd. Således är det 

Ask och Bok som närmar sig nivå 3 – individuell referenshjälp. 
 

Nivå 4 - Spontana interaktioner och möten. Skolbiblioteket och skolbibliotekarien finns 

till hands när lärare och små grupper elever behöver spontan hjälp, detta för att ta till vara 

på det unika tillfället för lärande. Eleverna upptäcker på så vis att biblioteket är en 

tillförlitlig källa till information. Risken är dock att lärare kan ta detta som en ursäkt att 

inte planera klassbesöken i förväg utan låter servicen bli en form av elevvakt.  

 

Av de tre skolbiblioteken är det endast det vid Citrusskolan som aldrig har öppet för att elever 

och lärare ska ha möjlighet att uppsöka skolbiblioteket för att få tillgång till samlingen och 

skolbibliotekarien för spontan hjälp vid plötsligt uppkomna frågor och informationsbehov. 

Almskolans bibliotek är öppet under sju 40-minuterspass i veckan och under den tiden tar Ask 

främst emot schemalagda klassbesök.  Bok har bäst möjlighet att ta emot elever i 

skolbiblioteket då hens närvaro där är 20 timmar i veckan. Således är det främst Bokveds-

skolan som uppfyller nivå 4 – spontana interaktioner och möten. Risken på denna nivå är att 

lärarna inte planerar klassbesöken i förväg utan låter skolbibliotekarien fungera som en form 

av elevvakt och detta har Bok upplevt då hen menar att det händer att lärare bokar 

skolbiblioteket utan att följa med sina elever dit, vilket resulterar i att hen måste se efter dem. 
 

Nivå 5 - Hastig planering. Skolbibliotekarien vet vilka källor att vända sig till för att själv 

få hjälp och sitter därmed inne på många idéer och tips vilka lärare och elever gärna tar 

del av genom att fråga om råd under hastiga informella möten i exempelvis korridor och 

lärarrum. Elever och lärare lär sig därmed att förlita sig på skolbibliotekarien när det 

kommer till att generera lösningar och lösa problem. Hinder uppstår här om 

skolbibliotekarien ses som jobbig i stället för som en resurs. 

 

Det är även viktigt att lärare och elever identifierar skolbibliotekarien som någon som sitter 

inne på tips och idéer om bra källor och problemlösningar och som man kan vända sig till 

med frågor i och utanför skolbibliotekets lokal. Som nämnts ovan är dock sökhjälp och 

förmedling av informationskällor en mindre eller obefintlig del av skolbibliotekarierollen vid 

de tre skolorna. Bok förmedlar vid behov den erbjudna länksamlingen till eleverna som sitter 

vid datorerna i skolbiblioteket, men vidare menar hen att det inte förekommer att lärare ställer 

frågor till hen angående deras egna behov av boktips eller liknande.  Lärarbibliotekarierna 
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identifierar sig även främst som lärare, vilket vi kan uttyda att innebär att andra lärare och 

elever också gör det när de inte befinner sig i skolbibliotekslokalen. Således uppnås inte nivå 

5 – hastig planering av någon av parterna.  
 

Nivå 6 - Planerade möten. Lärare och elever kontaktar skolbibliotekarien i god tid om sitt 

informationsbehov. Genom att ge skolbibliotekarien tid samt genom att kommunicera 

sina specifika behov kan eleverna och lärarna få tillgång till en mångfald av material. Att 

samla in passande material är dock ingen lätt uppgift. Problem kan därför uppstå om 

skolbibliotekarien samlar in för mycket, på fel nivå, i fel syfte på grund av att denne inte 

har fått tillräckligt med information om vilket material som efterfrågas. 

 

Lika viktiga som de spontana och oplanerade mötena är de planerade. Genom att 

skolbibliotekarien ges tillräckligt med information om vilka behov som eleven, gruppen av 

elever eller läraren har samt tillräckligt med tid att finna det de behöver så kan hen erbjuda 

passande material i god tid. Ask har schemalagda klassbesök och vet följaktligen när 

klasserna dyker upp och vad som ska göras med dem. Boks samarbete med lärarna inskränker 

sig till att de kan be hen att ta fram böcker som de behöver. Vid dessa tillfällen varierar 

framförhållningen. Det sker inget samarbete kring lektioner eller klassbesök mellan Bok och 

lärarna (med undantag för förskoleklassen), trots att hen sitter med i ett av skolans arbetslag. 

Cypress tar inte emot planerade besök, eftersom tiden inte räcker till. Lärarna vid Cederskolan 

besöker själva skolbiblioteket med sina klasser. Nivå 6 – planerade möten uppfylls således 

delvis av skolbiblioteksverksamheterna vid Almskolan och Benvedsskolan. 
 

Nivå 7 - Missionerande arbete. Skolbibliotekarien försöker omvända de bland eleverna, 

lärarna och administrationen som ännu inte insett skolbiblioteksverksamhetens alla 

fördelar. Detta kan ske på diverse sätt, exempelvis genom workshoppar och kampanjer. 

Problem kan uppstå om motsträviga och oförstående parter gör att projekten misslyckas. 

  

Vid alla skolor förekommer det att en del aktörer inte har insett hur ett skolbibliotek kan 

gynna dem. Därför är skolbibliotekariens missionerande roll en viktig del av yrkesrollen för 

att stärka skolbiblioteksverksamheten och dess framtid. Ask är den som främst ser sig som en 

lärare och hen anammar inte en missionerande roll i biblioteket då hen fokuserar på de 

uppgifter hen redan har att ta hand om på sin begränsade tjänst i skolbiblioteket. Bok som har 

den största tjänsten i biblioteket av de tre har till skillnad från de andra två inte kommit in helt 

som en del av det övriga arbetslaget på Benvedsskolan och har därför inte heller lyckats göra 

sin röst hörd, vilket framgår av att inga lärare har antagit hens framställda förslag om 

högläsning samt att hen inte själv har föreslagit för lärarna att hen skulle kunna undervisa i 

informationssökning utan istället inväntar att förfrågan skall komma från deras sida. Därmed 

har hen inte heller en missionerande roll i nuläget. Hen är dock intresserad av att sprida 

skolbibliotekets fördelar och arbeta mer aktivt med detta om hen får möjligheten. Cypress är 

den som främst har uttryckt sin kämparanda för skolbiblioteket då hen bland annat höll i 

boksamtal ute i samtliga klasser innan hens arbetstid i biblioteket skars ner till tre timmar och 

som därmed har satt käppar i hjulet för hens missionerande roll. Trots de få kvarvarande 

timmarna har Cypress starka koppling till biblioteket ändå resulterat i att hen fortfarande 

försöker påverka skolbibliotekets roll genom rektorn och de övriga lärarna på skolan när hen 

får chansen, såsom att ta upp skolbiblioteket som ett ämne på dagordningen vid lärarnas och 

rektorns gemensamma möten. Den möjligheten har dock försvunnit sedan dessa möten har 

omformats till tillfällen för samarbetsövningar. Således är det endast Cypress som i nuläget 

till viss del uppfyller nivå 7 – missionerande arbete. 
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6.1.3 Nivå 8-10 Kunskapsmålen främjas 

 
Nivå 8 - Implementering av skolbiblioteksverksamhetens fyra områden. 

Skolbiblioteksverksamhetens fyra områden samarbete med lärare, läsfrämjande arbete, 

teknikstödd undervisning och informationskompetens är integrerade i skolverksamheten. 

Skolbibliotekarien har tillsammans med stöd av kollegor på skolan sammanställt en plan 

för hur detta ska ske.  

För att samtliga elever på skolan ska nås av skolbiblioteksverksamhetens alla tjänster och 

resurser måste en skriftlig plan sammanställas. En sådan plan kan man sedan följa upp mot för 

att säkerställa att verksamheten fungerar framgångsrikt. Planen måste innehålla beskrivning 

av hur man på den egna skolan ska implementera skolbiblioteksverksamhetens viktigaste 

områden i den övriga skolverksamheten. Loertscher namnger de viktigaste områdena såsom 

redogjorts för i teorikapitlet:  

 
1. Samarbete med lärare. Samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare är nödvändigt för 

att skolbibliotekets resurser ska användas på ett framgångsrikt sätt. Genom att börja sitt 

samarbete med villiga lärare kan skolbibliotekarien efter hand vinna över fler till ett 

nära samarbete. Detta leder till att hela avdelningar/lärarlag har schemalagda 

planeringstider med skolbibliotekspersonalen. 

2. Läsfrämjande arbete. Skolbibliotekarien tillhandahåller ett brett och inspirerande utbud 

av litteratur för både elever och lärare. Genom att lärare och skolbibliotekarie 

samarbetar och implementerar olika typer av lästillfällen kan de skapa förutsättningar 

för eleverna att bli duktiga och ivriga läsare.  

3. Teknikstödd undervisning. Skolbibliotekarien inser att diverse tekniska hjälpmedel inte 

automatiskt innebär att eleverna lär sig bättre. Skolbibliotekarien undervisar både lärare 

och elever i hur man kan utnyttja tekniken i lärandesammanhang. 

4. Informationskompetens. Skolbibliotekarien och lärarna har arbetat fram en plan för att 

informationskompetens ska vara en del av undervisningen. Strategier för undersökande 

arbete ges vid behov och efter hand blir eleverna allt mer informationskompetenta. 

 

För att samtliga elever ska nås måste skolbibliotekarien få till stånd ett samarbete med skolans 

lärare, varav den första av de fyra områdena, samarbete med lärare. Ask, Bok och Cypress är 

alla del av ett arbetslag vid sina respektive skolor. Ask sitter med i arbetslaget för årskurs F-6, 

vilket har medfört att samarbetsvägarna med högstadielärarna är begränsade. De träffas endast 

vid klassbesöken i biblioteket samt vid gemensamma konferenser. Ask känner av hur detta 

begränsar hens möjlighet att uppfylla de förväntningar som finns på hen och skolbiblioteket. 

Hen saknar även en plan för skolbiblioteksverksamheten, men känner att det behövs både 

utbildning och mer tid för att kunna sammanställa en sådan. Även Bok sitter med i ett 

arbetslag, men mötenas fokus ligger på lärarnas lektioner och skolbibliotekets roll i samtalen 

är marginaliserad. Boks främsta samarbete sker med förskoleklassen eftersom deras besök 

med högläsning är inplanerade. Ej heller vid Benvedsskolan finns det en skriven plan för 

skolbiblioteksverksamheten. Bok menar på att skolbibliotekarier som har sammanställt sådana 

planer har varit verksamma längre i sina roller, varav vi kan fastställa vikten av att 

skolbibliotekarien vet vad som väntas av hen och vilken roll hen spelar i skolans verksamhet. 

Cypress försökte, som nämnts ovan, få skolbiblioteket att vara en fast punkt vid lärarmötena, 

men rektorn har sedan omformat dessa möten så att det inte längre är möjligt. Cypress skrev 

inledningsvis som lärarbibliotekarie en plan, men har inte haft möjlighet att upprätthålla den 

eller skriva en ny sedan nedskärningen av hens timmar i skolbiblioteket. Således saknar alla 

tre skolor en skriven plan för sina respektive skolbiblioteksverksamheter samt ett fungerande 

samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier. 
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Skolbibliotek och läsfrämjande verksamhet är sammanlänkade, men det innebär mer än inköp 

och distribuering av böcker. Lärarna måste kontinuerligt samarbeta med skolbibliotekarien 

om läsning, bokprat, boksamtal och högläsning för att inspirera eleverna till läsning. Ask kan 

genom sin egenskap som klasslärare hjälpa många av eleverna som besöker biblioteket med 

vilka böcker som passar deras läsnivå. Det är främst vid dessa tillfällen som hen kan verka 

läsfrämjande. Bok som har mer tid kan även hålla i högläsning för förskoleklassen och möta 

eleverna och lärarna i biblioteket. Dock finns det inget kontinuerligt samarbete mellan Bok 

och lärarna vid låg-, mellan- och högstadiet om läsfrämjande verksamhet. Cypress har ingen 

aktiv del i den läsfrämjande verksamheten utöver inköp och distribuering av böcker. Mycket 

återstår därmed för att de tre skolbiblioteksverksamheterna ska anses verka aktivt 

läsfrämjande för samtliga elever vid respektive skola.  

 

Det tredje området, teknikstödd undervisning, innebär att skolbibliotekarien fungerar som en 

resurs vid elevers och lärares användning av tekniska hjälpmedel. Genom att 

skolbibliotekarien har goda kunskaper om teknik kan denne undervisa i hur det kan användas 

i pedagogiska sammanhang. Elevernas användning av teknik i undervisningen blir följaktligen 

mer likvärdig. Dock har ingen av de tre skolbibliotekarierna någon del i den teknikstödda 

undervisningen och vid varje skola är det en fråga för varje enskild lärare hur det sker. 

 

Det fjärde området, informationskompetens, är en viktig del i elevernas undersökande arbeten. 

Liksom vid teknikstödd undervisning kan skolbibliotekarien fungera som en resurs vid elevers 

informationssökning och källkritik. Dock sker det inget samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarie för att öka elevernas informationskompetens och det ingår inte i 

skolbibliotekariernas arbetsuppgifter vid de tre skolorna. 

 

Således kan vi se att nivå 8 – implementering av skolbiblioteksverksamhetens fyra område, inte 

uppnås av de tre skolbibliotekarierna. 
 

Nivå 9 - Det mogna skolbiblioteket. Skolbiblioteksverksamheten är en integrerad del i 

undervisningen på skolan och når alla elever och lärare som är beredda att nyttja dess 

service och resurser. Lärare samarbetar med skolbibliotekarien och anser att 

informationskompetens är en självklar del i deras undervisning. Eleverna klarar av att 

uttrycka sin egen informationskompetensmodell.  

Skolbiblioteksverksamheterna och skolbibliotekarierna vid de tre skolorna är som påvisats i 

de ovanstående nivåerna inte en integrerad del i undervisningen på de respektive skolorna. 

Huruvida alla elever och lärare har möjlighet att nyttja skolbibliotekets resurser och service, 

liksom huruvida det finns en plan för utvecklingen av elevernas informationskompetens är 

främst lärarnas ansvar. Således uppnås inte nivå 9 – det mogna skolbiblioteket.  
 

Nivå 10 - Undervisningsplanering. Skolbibliotekarien ses som en viktig resurs på skolan 

tack vare sina kunskaper om källor, teknologi och nuvarande samling samt tack vare sitt 

ansvar för informationskompetensundervisning och konsulteras därför av lärarna vid 

undervisningsplanering. Detta medför att skolbibliotekarien kan planera utvecklingen av 

samlingen i stället för att göra efterhandskompletteringar. 

 

Ingen av de tre skolbibliotekarierna deltar i de andra lärarnas undervisningsplanering och 

således uppnås inte heller nivå 10 – undervisningsplanering.   
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Nivåer Ask Bok Cypress 

Nivå 1-2 Resurshantering 
Nivå 1 – Inget engagemang    
Nivå 2 – Välfungerande informations-

infrastruktur 
   

Nivå 3-7 Service till lärare och elever 

Nivå 3 – Individuell referenshjälp    

Nivå 4 – Spontana interaktioner och möten    

Nivå 5 – Hastig planering    

Nivå 6 – Planerade möten    

Nivå 7 – Missionerande arbete    

Nivå 8-10 Kunskapsmålen främjas 
Nivå 8 – Implementering av skol-

biblioteksverksamhetens fyra områden 
   

Nivå 9 – Det mogna skolbiblioteket    
Nivå 10 – Undervisningsplanering    

 

Teckenförklaring 
 

 
 

=  Nivån uppfylls 

 
 

=  Nivån uppfylls delvis 
 

 
 

=  Nivån uppfylls ej 

 

Tabell 2. Nivåer som respektive skolbibliotekarie uppfyller i Loertschers 

skolbibliotekarietaxonomi  

6.2 Loertschers rektorstaxonomi 
Vi går nu vidare till att analysera resultatet utifrån Loertschers rektorstaxonomi. Även här 

avslutas delkapitlet med en tabell över vilka nivåer som respektive rektor uppfyller. 

6.2.1 Nivå 1 Ambivalens eller likgiltighet 

 
Nivå 1 - Ambivalent eller likgiltig inställning till skolbiblioteksverksamheten. Av någon 

orsak understöds inte skolbiblioteksverksamheten av rektorn.  Ofta är orsakerna 

ekonomiska och rektorn kan inte se meningen med att prioritera skolbiblioteket i ett 

sådant läge. Detta kan bero på att rektorn saknar tidigare erfarenhet av framgångsrika 

skolbibliotek. Rektorsutbildningen kan även ha översett att tala om fördelarna med 

skolbibliotek och informationsteknologi. Det kan även bero på att skolans 

skolbibliotekarie kan ha en utdaterad bild av skolbiblioteksverksamhetens roll.  

 

Skolbiblioteksverksamhetens utveckling och möjlighet att vara en framgångsrik resurs i 

elevernas och lärarnas arbete är beroende av att den har stöd från rektor. Vi ser att det är 

erfarenhet av tidigare skolbibliotek som är den centrala faktorn för vilka uppfattningar 

rektorerna har om skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekariens roller. Rektor Al, Apel 

och Björk har alla erfarenheter av skolbiblioteksverksamheter som de funnit framgångsrika. 

De har alla intresserade inställningar till sina egna skolbiblioteksverksamheter och 

skolbiblioteksverksamheter i allmänhet. Dock har Almskolans bibliotek inte varit prioriterad 

av Apel på grund av hens tillfälliga tjänst. Apel har dock diskuterat verksamhetsutvecklande 

idéer, som speglar hens tidigare erfarenheter av skolbibliotek, med Ask och på så vis visat sitt 

intresse. Till följd av att Cypress timmar i skolbiblioteket minskades från fem timmar till tre 
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timmar i veckan av den föregående rektorn på skolan samt att den nuvarande rektorn, rektor 

Ceder, ser den nuvarande verksamheten som tillräcklig saknar Citrusskolans 

skolbiblioteksverksamhet i nuläget utvecklingsmöjligheter. Det är endast Ceder som inte har 

några tidigare erfarenheter av skolbibliotek och hen har inte heller sökt efter information om 

skolbibliotek i och med den nya tjänsten. Således uppfylls nivå 1 – ambivalent eller likgiltig 

inställning till skolbiblioteksverksamheten, den enda av rektorstaxonomins nivåer med 

negativt värde, av Ceder och delvis av Apel.       

6.2.2 Nivå 2-4 Förvärvande av grunderna 

 
Nivå 2 - Rektorn försöker förstå skolbibliotekets roll i en värld av informationsteknologi. 

Rektorn undersöker aktuella teorier om skolbibliotek samt ser till praktiska exempel för 

att utröna vilka fördelar skolbibliotek och teknologi kan ha på utbildning. Rektorn förstår 

dessutom att den egna visionen för skolan spelar en viktig roll för tankesättet på skolan. 

 

Att se samband mellan skolbiblioteksverksamheten och informationsteknologi har visat sig 

variera stort mellan rektorerna. I synnerhet Al anser att skolbiblioteket ska vara en central för 

informationssökning, där traditionell litteratur och datorer kompletterar varandra. Såsom nivå 

2 visar är rektorns egen vision viktig för det övergripande tankesättet på skolan, något som Al 

håller med om trots att hen menar på att det skett för lite ledning av personalen det senaste 

året. Apel däremot har vid tidigare skolor tagit upp diskussioner för att påminna lärarna att 

inte enbart använda datorer utan även prioritera böcker i elevernas arbeten. Björk anser att de 

16 datorer som står i skolbiblioteket är för många och riskerar att konkurrera ut böckerna och 

tidskrifterna. Vidare önskar hen att datorerna i skolbiblioteket endast ska användas till 

informationssökning och att skolbibliotekarien då ska kunna hjälpa eleverna med det. Ceder 

har varit med vid införskaffandet av ett antal bärbara datorer som finns tillgängliga i ett förråd 

invid skolbiblioteket.  Hen ser dock samtidigt Internet som en konkurrent till böcker och 

läsning. Resultatet visar att flera av rektorerna har en ambivalent inställning till datorernas roll 

i skolan. De ser dem dels som en självklar del i utvecklingen, men även som ett hot mot 

litteraturen och de fysiska böckerna och tidskrifterna. Al är den som främst uppnår nivå 2 – 

rektorn försöker förstå skolbibliotekets roll i en värld av informationsteknologi.  

 
Nivå 3 - Rektorn anställer en skolbibliotekarie med vision och energi att skapa och 

upprätthålla en hållbar skolbiblioteksverksamhet. För en framgångsrik 

skolbiblioteksverksamhet krävs en skolbibliotekarie som har visioner och organisatoriska 

färdigheter. Rektorn bör anställa en person med delad vision för vilken roll 

skolbiblioteksverksamheten ska ha. Detta kan fallera då det inte är lätt att finna en sådan 

person eller om ingen ansöker om tjänsten. I sådana fall försöker rektorn få skolans bästa 

lärare att ta sig an tjänsten och stöttar denna i uppgiften. 

 

Skolbibliotekarien har en grundläggande roll i skolbiblioteksverksamhetens utveckling. 

Anställningen av denne innebär således ett stort ansvar för rektorn. Rektorn måste då förstå 

sin egen vision för att kunna anställa någon som delar den. Als vision är ett bibliotek som 

fungerar som en central punkt för källkritisk informationssökning via datorer och bibliotekets 

samling. Hen önskar att det skulle kunna vara öppet för elevernas tillgång under hela 

skoldagen och att det bemannas med en heltidsanställd skolbibliotekarie, men menar dock att 

Almskolan är för liten för en heltidsanställning i skolbiblioteket. Al kan däremot tänka sig att 

anställa en fackutbildad bibliotekarie på deltid som då skulle kunna arbeta för hens vision.  En 

fackutbildad bibliotekarie sökte sig vid ett tillfälle till en tjänst som var delad mellan 

Almskolan och en annan skola i kommunen, men på grund av att det endast skulle uppgå i en 

halvtidstjänst tackade personen nej. Loertscher påvisar att rektorer i dessa fall brukar vända 
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sig till en duktig lärare för uppgiften att bemanna skolbiblioteket. I Almsskolans fall har 

rektorn som innehade rektorstjänsten i årskurs F-6 före Apel bett Ask att ta sig an tjänsten då 

hen hade erfarenhet av läsutveckling i sin roll som lärare. Apel lyfter fram den läsfrämjande 

rollen och menar att det är viktigt att skolbibliotekarien kan väcka elevernas intresse för 

läsning genom både presentation av böcker i bibliotekets hyllor samt ute i klassrummen 

genom bokpresentationer. Varken Al eller Apel har dock varit delaktiga i anställningen av 

skolbibliotekarien. Detta på grund av att skolbibliotekarien vid Almskolan ligger under F-6-

rektorns ansvar och anställningen skedde innan Apels tillträde. Det är vidare främst Apel som 

har delgett Ask sin vision genom att föreslå att eleverna ska involveras i skolbiblioteket 

genom exempelvis inköpsförslag och deras egna bokpresentationer. Att Al inte kommunicerat 

sin vision kan vi dels se att beror på den nämnda ansvarsuppdelningen dels att Ask i sin roll 

som mellanstadielärare har närmare koppling till F-6-rektorn. Här uppdagas ett behov av att 

både rektor och skolbibliotekarie tar ett ansvar för att kommunikation ska ske. 

 

Av de intervjuade rektorerna är det endast Björk som ansvarat för anställningen av den 

nuvarande skolbibliotekarien. I och med tillträdet till rektorstjänsten hösten 2011 var ett av 

hens första åtaganden att anställa en fackutbildad bibliotekarie till Benvedsskolans bibliotek. 

Hen menar att man kan ställa högre krav på en fackutbildad bibliotekarie när det kommer till 

att skapa en mer vidgad skolbibliotekarieroll. Dock var det endast tre fackutbildade 

bibliotekarier som ansökte om tjänsten, något som Björk tror att beror på att den endast 

omfattades av 50 procent. I Björks vision verkar skolbibliotekarien läsfrämjande och 

uppmuntrar eleverna till nya läsupplevelser. Skolbibliotekarien har även ett nära samarbete 

med lärarna och är delaktig i planering av tema- och projektarbeten. Hen menar dock att 

skolbiblioteket inte används så som det borde och anser att det beror på att lärarna sedan 

tidigare inte är vana vid ett sådant arbetssätt. Hen har inte involverat sig i skolbiblioteket 

utöver medverkan i inköpet av en soffa samt genom att föreslå för skolbibliotekarien att starta 

upp ett biblioteksråd bland eleverna. Detta eftersom hen velat låta den nya skolbibliotekarien 

finna sin egen roll med hjälp av den kommunala skolbibliotekscentralen. Upplägg har 

däremot lett till att skolbibliotekarien har svårt att finna sin roll, vilket vi ser i analysens första 

del. Resultatet visar här att rektorn gjorde valet att anställa en fackutbildad person men 

kommunikationen där båda parter uttrycker vilka förväntningar de har på 

skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekarierollen. 

 

Ceder saknar tidigare erfarenhet av skolbibliotek, men menar att skolbiblioteksverksamheten 

främst ska vara läsfrämjande och att skolbibliotekarien ska verka för detta genom att vara 

påläst och köpa in bra böcker samt genom att anordna författarbesök. Hen är nöjd med den 

nuvarande verksamheten och anser att den uppfyller alla krav. I Citrusskolans fall ser vi ett 

omvänt scenario där lärarbibliotekarien har utvecklande visioner och önskar att det anställdes 

en person med kunskaper och tid att uppfylla dem. Cypress har erfarenhet av den verksamhet 

hen hade möjlighet att bedriva innan hens skolbibliotekarietjänst minskades. Hen har även 

kunskap om skolbiblioteksverksamhet som bedrivs vid skolor med fackutbildade 

bibliotekarier i andra kommuner och önskar att eleverna vid Citrusskolan hade samma 

resurser och service.  

 

Vi kan i alla tre fallen se att det är personerna med mest erfarenhet av 

skolbiblioteksverksamhet som har visioner som sträcker sig utanför den nuvarande 

verksamheten. Möjligheten till utveckling begränsas dock av faktorer som att rektorerna inte 

anställer en person med tid och kunskap att utveckla verksamheten samt att kommunikationen 

av visioner parterna emellan brister. Ingen av rektorerna uppnår till fullo nivå 3 – rektorn 
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anställer en skolbibliotekarie med vision och energi att skapa och upprätthålla en hållbar 

skolbiblioteksverksamhet. 

 
Nivå 4 - Rektorn skapar ett partnerskap med skolbibliotekarien och ger denna plats i 

beslutsfattande grupper. Rektorn inser att inköpt informationsteknik inte ger resultat per 

automatik. Skolbibliotekarien behöver vara en del av de beslutsfattande grenarna som är 

nödvändiga för att skolbiblioteksverksamheten ska integreras i undervisningen. 

 

För att skolbibliotekarien ska kunna ge elever och lärare bästa möjliga service måste denne 

ges tillfälle att förmedla sina egna kompetenser och skolbiblioteksverksamhetens möjligheter 

till lärarna. Genom att skolbibliotekarien ges plats och röst i arbetslagen på skolan kan denne 

samarbeta med lärarna om skolbiblioteksverksamhetens integrering i undervisningen. Vid 

Almskolan har Ask en naturlig plats i låg- och mellanstadiets arbetslag i sin roll som lärare. 

Dock är hens möjlighet att samarbeta med högstadielärarna begränsad på grund av att de 

endast träffas i skolbiblioteket eller vid gemensamma konferenser. Björk anser det vara viktigt 

att skolbibliotekarien är en del av ett arbetslag för att denne ska kunna visa vem den är samt 

bidra med sin professionella kompetens.  Liksom Ask vid Almskolan är dock Bok endast del 

av ett arbetslag och saknar kommunikationsvägar med två av årskurs 6-9:s arbetslag samt hela 

årskursen F-5. Även Cypress sitter i ett arbetslag och försöker ta upp 

skolbiblioteksverksamhetens frågor vid dessa möten, något som dock hämmats av rektorns 

ovan nämnda omstrukturering av mötena. För att samtliga elever ska få ta del av 

skolbibliotekets alla fördelar måste skolbibliotekarien ha möjlighet till kommunikation med så 

många lärare som möjligt. Detta innebär att det inte räcker att skolbibliotekarien endast 

samarbetar med lärare från ett arbetslag utan måste ges möjlighet att vid tillfällen även delta i 

samtliga arbetslag vid skolan. Ingen av skolbibliotekarierna är tillräckligt delaktiga i 

skolornas beslutfattande grenar och således uppnås inte nivå 4 – rektorn skapar ett 

partnerskap med skolbibliotekarien och ger denna plats i beslutsfattande grupper. 

6.2.3 Nivå 5 Skapande av organisationsstruktur 
 

Nivå 5 - Rektorn skapar en organisationsstruktur som tillåter skolbiblioteksverksamheten 

att vara framgångsrik. Rektorn ser till att skolbiblioteket är tillgängligt både för bokade 

klasser och spontana besökare. För att detta ska lyckas behöver skolbibliotekets 

öppettider ses över. Hur skolbiblioteket används kan även behöva ses över då det ofta 

fungerar som ett uppehållsrum istället för ett rum för lärande. 

 

Al beklagar att skolbiblioteket inte kan vara öppet mer på grund av den skadegörelse som äger 

rum när det inte är bemannat. Hens önskan är även att det ska kunna användas mer som en 

central för informationssökning. Dock är hen inte beredd att öka tjänsten för att kunna öka 

bemanningen. Apel har inte haft någon del i utformingen av skolbiblioteksverksamheten. 

Björk menar att hen har ökat skolbibliotekarietjänsten vid Benvedsskolan till en halvtidstjänst. 

När hen jämför det med sina tidigare erfarenheter av skolbibliotek inser hen dock att detta 

fortfarande är för lite i förhållande till skolans storlek. Hen ser dock den nya skollagen 

innebär en chans att kunna satsa på skolbiblioteket utan att sådana satsningar ifrågasätts. 

Vidare menar Björk att hen vill minska antalet datorer i skolbiblioteket eftersom de i alltför 

stor utsträckning används till annat än skolarbeten. Rektorn har i detta fall inte reflekterat över 

om det är datorerna eller bestämmelserna kring dem och skolbiblioteket som är problemet.   

Vid Citrusskolan brister Ceders kunskaper om skolbiblioteksverksamheten då hen menar att 

skolbibliotekarien har åtta timmar i veckan i biblioteket då denne bland annat kan ta emot 

klassbesök. Då detta inte stämmer innebär det att Ceder inte har reflekterat över 

skolbiblioteksverksamhetens organisationsstruktur. Av de tre rektorerna är det främst Björk 
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som har intentioner att utveckla skolbiblioteksverksamhetens organisationsstrukturer och som 

således delvis närmar sig nivå 5 – rektorn skapar en organisationsstruktur som tillåter 

skolbiblioteksverksamheten att vara framgångsrik. 

6.2.4 Nivå 6-7 Utövande av ledarskap 
 

Nivå 6 - Rektorn ansvarar för att skolbiblioteksverksamheten ska ha långsiktigt finansiellt 

stöd. Skolbibliotek och informationsteknologi är kostsamt att hålla uppdaterat och 

aktuellt. I och med den ökade informationsteknologin i skolan krävs det anställning av 

tekniskt kunnig personal vilket leder till ökade kostnader. Att finna finansiellt stöd för 

detta blir en gemensam uppgift för alla med beslutsfattande position på skolan, inklusive 

skolbibliotekarien. 

 

Vid samtliga skolor hämmas skolbiblioteksverksamheten av att den ges låg prioritet på grund 

av skolans begränsade ekonomi. Björk ser dock på den nya skollagen som en möjlighet att 

använda mer resurser till skolbiblioteket. Vid de övriga skolorna ges det för lite resurser för 

att skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekarien ska kunna ges möjlighet att vara en 

integrerad del av undervisningen. Detta främst genom att skolbibliotekariernas tjänster är för 

små för att skolbiblioteksverksamheten aktivt ska kunna främja kunskapsmålen på skolan. 

Således är det främst Björk som uppnår nivå 6 – rektorn ansvarar för att 

skolbiblioteksverksamheten ska ha långsiktigt finansiellt stöd. 
 

Nivå 7 - Rektorn låter skolbiblioteksverksamhetens fyra områden vara en del av 

utbildningen på skolan. Skolbiblioteksverksamhetens fyra områden samarbete med 

lärare, läsfrämjande arbete, teknikstödd undervisning och informationskompetens 

integreras i undervisningen på skolan för att förhöja elevernas prestationer. 

 

Ingen av rektorerna arbetar aktivt för att öka skolbibliotekariernas samarbete med lärare, 

vilket har påvisats under nivå 4 ovan. Björk ser det som rektorns ansvar att skapa utrymme för 

skolbibliotekarien när denne kommer som en ny yrkesgrupp i skolan. I Björks fall kan vi se 

att detta beror på att det var hen som anställde den nye skolbibliotekarien och gav denne en 

större tjänst i skolbiblioteket än vad som tidigare funnits. Till skillnad från de andra rektorerna 

har hen varit en del av utformingen av den nuvarande skolbibliotekarietjänsten och känner 

följaktligen ett större ansvar för denne. Trots detta har skolbibliotekarien ett ringa samarbete 

med lärarna. En plats i ett arbetslag är således inte en garanti för att samarbete ska ske.   

 

Vid de tre skolorna ges skolbibliotekarierna främst utrymme att utföra läsfrämjande arbete 

där inköp och distribuering av böcker är i fokus. Vid Almskolan och Citrusskolan saknas den 

tid som är nödvändig för att skolbibliotekarierna ska kunna hålla pedagogisk läsfrämjande 

arbete såsom bokprat och boksamtal. Vid Benvedsskolan har skolbibliotekarien mer tid till sitt 

förfogande, men Björk har inte lyckats kommunicera sina tankar kring vilket läsfrämjande 

arbete hen vill att ska utföras på skolan. Hen vill att skolbibliotekarien ska ha lektioner med 

eleverna, anordna författarbesök samt ta emot eleverna för spontana besök i biblioteket. Av 

dessa är det endast det sistnämnda som sker.  

 

Gällande områdena teknikstödd undervisning och informationskompetens sker det ingen 

implementering på skolorna. Eleverna har datorer till sitt förfogande men rektorerna har ingen 

konkret kunskap om hur dessa används. Skolbibliotekarierna förväntas inte vara en del i detta 

arbete och ansvaret ligger på varje enskild lärare för hur undervisningen i 

informationskompetens sker. Det finns följaktligen ingen garanti för att eleverna få en 

likvärdig undervisning i ämnet. 
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De tre rektorerna uppfyller således inte nivå 7 – rektorn låter skolbiblioteksverksamhetens fyra 

områden vara en del av utbildningen på skolan. 

6.2.5 Nivå 8 Utvärdering av resultat 
 

Nivå 8 - Rektorn utvärderar skolbiblioteksverksamhetens inverkan på elevernas 

prestationer i skolan. Utvärdering görs som visar om man vill fortsätta på samma spår, 

göra finjusteringar eller helt omstrukturera skolbiblioteksverksamheten.  

 

Almskolan och Citrusskolan utvärderar inte sitt bibliotek i nuläget och rektorerna har heller 

inga planer på att utvärdera skolbiblioteken för den gällande terminen. Detta beror på att de 

har fullt upp med den nya läroplanen som kom samtidigt som tillägget om skolbibliotek i 

skollagen samt på att kvalitetsrapporternas framtida utformning inte har bestämts. Detta 

medför indirekt enligt oss att rektorerna då inte heller ser att skolbiblioteksverksamheten 

gynnar elevernas prestationer i skolan om så är fallet alternativt att de inte ser att det behöver 

ske förändringar i skolbiblioteksverksamheten för att den ska gynna elevernas prestationer i 

skolan. Benvedsskolan ska däremot utföra en utvärdering genom lärarna för den gällande 

terminen och Björk planerar dessutom att utöka denna utvärdering till att inbegripa eleverna. 

Således är det endast Björk som delvis uppfyller nivå 8 – rektorn utvärderar 

skolbiblioteksverksamhetens inverkan på elevernas prestationer i skolan. 

 

Nivåer Apel Al Björk Ceder 

Nivå 1 Ambivalens eller likgiltighet     

Nivå 1 – Ambivalent eller likgiltig inställning till 

skolbiblioteksverksamheten 
 

 

   

Nivå 2-4 Förvärvande av grunderna      
Nivå 2 – Rektorn försöker förstå skolbibliotekets roll i en värld av 

informationsteknologi 
   

 

 
 

Nivå 3 – Rektorn anställer en skolbibliotekarie med vision och 

energi att skapa och upprätthålla en hållbar 

skolbiblioteksverksamhet 
   

 

 

Nivå 4 – Rektorn skapar ett partnerskap med skolbibliotekarien 

och ger denna plats i beslutsfattande grupper 
 

 

  
 

 

Nivå 5 Skapande av organisationsstruktur     

Nivå 5 – Rektorn skapar en organisationsstruktur som tillåter 

skolbiblioteksverksamheten att vara framgångsrik 
   

 

 

Nivå 6-7 Utövande av ledarskap     

Nivå 6 – Rektorn ansvarar för att skolbiblioteksverksamheten ska 

ha långsiktigt finansiellt stöd 
    

Nivå 7 – Rektorn låter skolbiblioteksverksamhetens fyra områden 

vara en del av utbildningen på skolan 
    

Nivå 8 Utvärdering av resultat     
Nivå 8 – Rektorn utvärderar skolbiblioteksverksamhetens 

inverkan på elevernas prestationer i skolan 
   

 

 

 

Teckenförklaring 
 

 
 

=  Nivån uppfylls 

 
 

=  Nivån uppfylls delvis 
 

 
 

=  Nivån uppfylls ej 
 

Tabell 3. Nivåer som respektive rektor uppfyller i Loertschers rektorstaxonomi 
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7 Diskussion 
I detta diskussionskapitel diskuteras och besvaras uppsatsens frågeställningar. 

Frågeställningarna har delvis besvarats i analyskapitlet ovan, men kommer i detta avsnitt 

sammanställas och ställas mot tidigare forskning samt de inledande styckena. Dock tas även 

andra relevanta synpunkter upp som har uppkommit i studien. 

7.1 Skolbiblioteksverksamheternas funktioner 
Loertschers skolbibliotekarietaxonomi är indelad i tre block som omfattar nivå 1-2 

resurshantering, nivå 3-7 service till lärare och elever samt nivå 8-10 verksamhet som 

främjar kunskapsmålen. Dessa tre block motsvarar de tre fundamentala byggstenar som 

introducerades i samband med Loertschers modell över en välfungerande 

skolbiblioteksverksamhet, med undantag för det första blocket som utöver den första 

byggstenen informationsinfrastruktur även innehåller skolbibliotekarietaxonomins enda nivå 

med negativt värde, nämligen nivå 1 – inget engagemang. I analyskapitlet har 

skolbibliotekarietaxonomin behandlats och schemat nedan visar en sammanställning över den 

utsträckning som skolbiblioteksverksamheterna på skolorna uppfyller nivåerna inom 

respektive block.  

 

Block Almskolan Benvedsskolan Citrusskolan 
 

Block 1 – Resurshantering    
 

Block 2 – Service till lärare och elever    
 

Block 3 – Verksamhet som främjar  

 kunskapsmålen 
   

 

Teckenförklaring 
 

 
 

=  Blocket uppfylls 

 
 

=  Blocket uppfylls delvis 
 

 
 

=  Blocket uppfylls ej 

 

Tabell 4. Sammanställning över vilka block som respektive skolas skolbibliotek uppnår i 

Loertschers skolbibliotekstaxonomi. 

 

Även om alla tre block är viktiga är det i synnerhet det tredje blocket som man måste ge akt 

på för att skolbiblioteksverksamhetens fyra områden ska kunna implementeras och 

skolbiblioteket ska kunna vara en integrerad del i främjandet av skolans kunskapsmål 

(Loertscher 2000, s. 15-16). Skolbiblioteksverksamheterna vid Almskolan, Benvedsskolan 

och Citrusskolan befinner sig främst inom resurshantering som är det mest basala blocket i 

skolbibliotekarietaxonomin. Vid Citrusskolan är det dessutom endast inom detta block som 

skolbiblioteksverksamheten uppfyller nivåer. Det vi ser här är ett direkt samband med 

bemanningen av skolbiblioteket då det går hand i hand med att Citrusskolan har den minsta 

bemanningen i form av tre timmar i veckan – och såsom Kühne (1993) problematiserar så 

finns det självklart ingen möjlighet att ge någon form av service till varken lärare eller elever 

då biblioteket inte hålls öppet eller är bemannat (s. 231). Vi vill i detta skede problematisera 

definitionen av bemannat skolbibliotek såsom den utformades i avgränsningen av denna 

uppsats där det benämns som skolor där en person har en viss procent av sin tjänst avsatt för 

skolbiblioteket samt att personen benämns skolbibliotekarie av sin rektor. När det senare i 

undersökningen har framgått att lärarbibliotekarien vid Citrusskolan endast har tre timmar i 

veckan avsatt för skolbiblioteket och att dessa timmar ägnas åt resurshantering måste denna 

definition ifrågasättas. Skolbibliotekarien bör enligt oss ombesörja viss form av service till 
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lärare och elever för att skolbiblioteket ska anses vara bemannat. Således ifrågasätter vi 

bemanningen av Citrusskolans bibliotek trots att dess rektor benämner det som bemannat av 

en skolbibliotekarie. 

 

Vidare uppnår man vid Almskolan och Benvedsskolan delvis vissa nivåer inom blocket för 

service till lärare och elever. Vid Benvedsskolan uppfylls dock endast en av nivåerna i det 

andra blocket till fullo, vilket beror på skolbibliotekariens tillgänglighet tack vare dennes 

öppethållande av biblioteket. Uppseendeväckande är att ingen av skolbibliotekarierna 

uppfyller några av de mer komplexa nivåerna inom block 3 – verksamhet som främjar 

kunskapsmålen. När det kommer till skolbiblioteksverksamhetens fyra områden beror detta på 

att det endast är det läsfrämjande arbetet som delvis uppfylls på två av skolorna. För övrigt 

haltar samarbetet med lärare på respektive skolor, den teknikstödda undervisning är det ingen 

av skolbibliotekarierna som har uppmärksammat och ansvaret för informationskompetens 

läggs på lärarna (både av skolbibliotekarierna och av rektorerna) då skolbibliotekarierna 

varken har tid eller tillräcklig utbildning för att hantera detta. Det sistnämnda överensstämmer 

med Kungliga bibliotekets (2012-06-12) skolbiblioteksutrednings rapportering där det 

framgår att skolbibliotekarier med låg tjänstgöring i biblioteket inte har möjlighet att 

undervisa i källkritik och informationssökning (s. 4).  Detta har lett till att ingen av 

skolbiblioteksverksamheterna är en integrerad del av den övriga skolverksamheten. Därmed 

är det inte troligt utifrån Loertschers teori att våra valda skolors skolbiblioteksverksamhet 

främjar kunskapsmålen i någon större utsträckning.  

 

Tittar man på de krav
21

 som Skolinspektionen (2011)  i samband med den nya skollagen har 

ställt som skolbibliotek ska uppfylla vid myndighetens tillsyn korrelerar dessa i stor 

utsträckning med de nivåer som uppfylls av våra valda skolbiblioteksverksamheter, vilket vi 

redogjort för här ovan. Kortfattat innebär detta att biblioteken finns tillgängliga i skolornas 

lokaler med välfungerande informationsinfrastrukturer och att det på något sätt sker 

läsfrämjande arbete i anslutning till biblioteken. Med andra ord läggs det inte mer resurser på 

skolbiblioteksverksamheterna än vad som krävs. Detta får oss att ställa frågan om det krävs 

mer detaljer i skollagen kring skolbiblioteksverksamheten för att en vidare utveckling av 

verksamheterna ska ske. 

 

Att bristen på uppfyllda nivåer har en tydlig koppling till just bemanningen och 

öppethållandet anser vi är tydligt. Vi anser oss därmed kunna uttyda, utifrån 

skolbibliotekariernas svar, att en heltidsanställd fackutbildad bibliotekarie med en 

lärarbibliotekarie med viss tid av sin tjänst avsatt i biblioteket vore den optimala bemanningen 

på samtliga skolor. Varken Ask eller Cypress känner sig utkonkurrerade av tanken på en 

fackutbildad bibliotekarie i biblioteket, utan de ser det i stället som en lättnad att bli avlösta 

från huvudansvaret för skolbiblioteksverksamheten. Detta beror enligt oss främst på 

tidmässiga skäl, speciellt i Cypress fall, och för Asks del även på ett utbildningsbehov. När 

det kommer till Bok handlar det snarare om att hen ger uttryck för ett utanförskap på 

Citrusskolan då hen är ensam i sin yrkesroll eftersom lärarna håller fast i sina gamla vanor. 

Dessutom nämner hen ofta att hen hade velat ha mer stöd och hjälp utifrån. Detta hade kunnat 

tillgodoses och förbättrats om en lärare hade fått en del av sin tjänst avsatt till att hjälpa Bok 

och på så vis agera som en länk till resterande lärarkollegium. En högre bemanning skulle 

även kunna avhjälpa problemet med att lärare inte ser nyttan med 

skolbiblioteksverksamheten. För såsom Cypress resonerade så vet lärarna inte vad de går 

miste om så länge de inte får uppleva ett välfungerande skolbibliotek. 
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7.2 Rektorernas ledarskap  
Loertscher visar på fem nivåer av ledarskap i förhållande till skolbiblioteksverksamheten, 

vilka utgår från blocken i rektorstaxonomin: nivå 1 ambivalens eller likgiltighet, nivå 2-4 

förvärvande av grunderna, nivå 5 skapande av organisationsstruktur, nivå 6-7 utövande av 

ledarskap och nivå 8 utvärdering av resultat. I analyskapitlet har rektorstaxonomin 

behandlats och schemat nedan visar en sammanställning över hur rektorernas ledarskap 

förhåller sig till skolbiblioteksverksamheten.    

 

Block Apel Al Björk Ceder 
 

Block 1 – Ambivalens eller likgiltighet     
 

Block 2 – Förvärvande av grunderna     
 

Block 3 – Skapande av organisationsstruktur     
 

Block 4 – Utövande av ledarskap     
 

Block 5 – Utvärdering av resultat     

 

Teckenförklaring 
 

 
 

=  Blocket uppfylls 

 
 

=  Blocket uppfylls delvis 
 

 
 

=  Blocket uppfylls ej 

 

Tabell 4. Sammanställning över vilka block som respektive rektor uppnår i Loertschers 

rektorstaxonomi. 

 

Schemat visar att skolbiblioteksverksamheterna vid dessa skolor inte har en hög prioritet i 

rektorernas ledarskap. Trots att läroplanen (Skolverket 2011, s. 18) fastställer att 

skolbiblioteket är ett av rektorernas särskilda ansvarsområden ombesörjer inte rektorerna att ta 

reda på hur de bäst organiseras och utvecklas. Samtliga rektorer har visioner för hur 

skolbiblioteksverksamhet kan användas men samtidigt överensstämmer inte de visionerna 

med praktiken vid de tre skolorna. Detta går hand i hand med den diskrepans som vi ibland 

ser mellan rektorernas och skolbibliotekariernas svar i resultatkapitlet, vilket vi anser beror på 

att rektorerna inte i tillräckligt stor utsträckning förmedlar sin vision av 

skolbiblioteksverksamheten till den anställda skolbibliotekarien. En rektor menar även att 

skolbibliotekarien är hens personalansvar, men att skolbiblioteket främst är ett kommunalt 

ansvar. Skolbiblioteksverksamheten har i dessa fall hamnat i en situation där inget aktivt 

ansvar tas för att det ska skapas en hållbar och utvecklande organisationsstruktur där utrymme 

ges för att samtliga block inom skolbibliotekarietaxonomin kan uppfyllas. Uppmärksammas 

bör dock att rektor Björk delvis uppfyller samtliga block med positivt värde i 

rektorstaxonomin och hen har således prioriterat skolbiblioteksverksamheten i sitt ledarskap. 

Det är även hen som har tagit initiativ till anställning av en fackutbildad bibliotekarie. 

Sambandet mellan ett ökat ledarskap i förhållande till skolbiblioteket och investering i 

skolbibliotekets bemanning ser vi att är avgörande faktorer för att blocken ska uppnås i 

Loertschers rektorstaxonomi. 

 

Vid Benvedsskolan och Citrusskolan påvisar skolbibliotekarierna lärarnas avgörande inverkan 

på skolbiblioteket. Detta visar sig på Benvedsskolan genom att bristen på samarbete med 

lärarna har gjort att skolbibliotekarien har fått en isolerad roll i skolbiblioteket, och vid 

Citrusskolan häpnades lärarbibliotekarien av de övriga lärarnas brist på uppbackning då 

skolbibliotekarietjänsten minskades och den pedagogiska skolbibliotekarierollen försvann. 
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Även rektorerna framhåller att lärarna måste känna till, visa intresse för och nyttja 

skolbiblioteksverksamheten för att det ska kunna ske någon utveckling av den. Ludvigsson 

(2009), som myntade begreppet samproducerat ledarskap, menar på att rektorer fattar beslut i 

samspel med andra personalkategorier på skolan och i synnerhet med lärarna (s. 170-172). 

Således blir lärarnas inställning betydande för vilka resurser som rektorerna väljer att lägga på 

skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekarien. Att personalansvaret ligger på endast en 

rektor på skolor med två rektorsposter ser vi att även påverkar samarbetet mellan 

skolbibliotekarien och de lärare som går under den andre rektorns personalansvar negativt då 

de samarbetar i mindre utsträckning. Därmed skulle ett större engagemang i skolbiblioteket 

från den rektorn som inte har personalansvaret för skolbibliotekarien gynna att samtliga elever 

på skolan i större utsträckning får ta del av skolbibliotekets resurser. 

 

En förklaring till det svaga sambandet mellan rektorerna och deras skolbibliotek kan i dessa 

fall även förklaras med att tre av rektorerna endast arbetat på skolorna under det senaste året, 

varav en endast i en tillfällig tjänst, samt att en rektor inte har personalansvar för 

lärarbibliotekarien. Undersökningen visar således att skolbiblioteket inte har en hög prioritet 

när nya rektorer ska komma in i sin tjänst. Det kvarstår dock att skolbiblioteksverksamheter är 

beroende av stöttande rektorer för att kunna utvecklas och vara framgångsrikt (Shannon 2009, 

s. 1; Everhart 2006). Att den nya läroplanen dessutom kom ut så pass tätt inpå den nya 

skollagen har lett till att den nya skollagen inte har påverkat skolbiblioteksverksamheterna 

nämnvärt. Det ser vi då Apel tydligt påpekade att de var tvungna att först och främst 

säkerställa att den nya läroplanen inarbetades på ett korrekt sätt i lärarlagets arbetssätt.  

 

Diskrepansen mellan Loertschers rektorstaxonomi och vårt resultat beror dock inte endast på 

faktorer som rektorerna kan styra över. Samtliga rektorer menar att rektorstjänsten innehåller 

ett stort antal uppgifter vilket leder till att tiden inte alltid räcker till allt de vill göra på skolan. 

Den begränsade ekonomin är även den återkommande som en faktor som begränsar en vidgad 

satsning på skolbiblioteksverksamheten. Detta visar på ett behov av ett större stöd för 

skolbiblioteksverksamheterna på högre nivå inom kommunen. Vid granskning av de 

kommunala skolrelaterade dokumenten kan man se att skolbibliotekens roll inte definieras 

vilket leder till att det är rektorernas eget ansvar att efter egen kunskap och den egna skolans 

förmåga konstruera en skolbibliotekverksamhet. Vi ser det därför som nödvändigt att satsning 

görs på kommunal nivå för att utveckling ska ske på samtliga skolor i kommunen.  

7.3 Rektorernas uppfattningar om skolbibliotekariernas utbildning 
I detta avsnitt besvaras uppsatsens två sista frågeställningar. 

 

Hur rektorerna ser på skillnaderna mellan lärarbibliotekarier och fackutbildade bibliotekarier 

kan vi se att skiljer sig beroende på deras tidigare erfarenheter av skolbibliotek. Det är endast 

Benvedsskolan som har en kvalitetsredovisning som hänvisar till den verksamhetsplan som 

kommunens nämnd för barn- och ungdomsfrågor har tagit fram
22

 och som yrkar på att man 

vid obesatt skolbibliotekarietjänst bör anställa fackutbildad bibliotekarie. Björk var dock inte 

rektor då den skrevs och det är inte till den hen hänvisar då hen förklarar varför det bör finnas 

en fackutbildad bibliotekarie på skolan. Av de tre rektorerna har Björk mest erfarenhet av att 

ha en fackutbildad bibliotekarie anställd i ett skolbibliotek. Det är genom att Björk på en 

tidigare skola arbetade med en fackutbildad skolbibliotekarie och utvecklade en kvalitativ 

skolbiblioteksverksamhet som hen såg fördelarna med att satsa på bemanningen av 

skolbibliotek. Därför såg hen det som självklart att anställa en fackutbildad bibliotekarie då 
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 Detta dokument redogörs för i avsnitt 2.2 Kommunala och lokala dokument. 
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hen tillträdde rektorstjänsten vid Benvedsskolan och skolbibliotekarietjänsten var ledig. Hen 

menar att fördelarna med att ha en fackutbildad bibliotekarie är att man kan ställa högre krav 

på den personen och att den kan tänka i nya banor kring skolbiblioteksutveckling. Skollagens 

tillägg om skolbibliotek tror hen att kommer leda till att skolor kommer att börja satsa på 

skolbiblioteken och ser lagen som en möjlighet. Det faktum att Björk själv har arbetat som 

lärarbibliotekarie kan även det innebära att hen förstår vilka resurser som behövs för att ett 

skolbibliotek ska kunna vara framgångsrikt.  

 

Det har redan tidigare i analysen påvisats att rektorernas bakgrund och tidigare erfarenhet av 

skolbibliotek är viktig för hur de ser på sin nuvarande skolbiblioteksverksamhet och dess 

utvecklingsmöjligheter, något som stöds av Loertschers förklaring att ambivalens och 

likgiltighet ofta bottnar i att man saknar erfarenhet av framgångsrika 

skolbiblioteksverksamheter (Loertscher 2000, s. 18). Detta tycker vi korrelerar med synen på 

skolbibliotekariens utbildning då rektorerna vid de övriga skolorna inte har tidigare erfarenhet 

av fackutbildade bibliotekarier i skolbibliotek. De ser det främst som en icke-fråga då de 

menar på att fackutbildade bibliotekarier inte söker till de små tjänster som erbjuds vid 

skolorna. Ceder menar att den anställda lärarbibliotekarien har de kunskaper som krävs för 

den skolbiblioteksverksamhet som bedrivs på Citrusskolan. Apel i sin tur ser fördelarna med 

att ha en lärarbibliotekarie i F-6:s arbetslag eftersom de då får en närmare koppling till 

biblioteket. Hen menar dock att det alltid är att föredra någon med högre utbildning och 

kunskap.  

 

Al har en syn på skillnaderna mellan en lärares och en fackutbildad bibliotekaries 

kompetenser som överensstämmer med Folkessons (2007, s. 71) och Kühnes (1993, s. 56) 

särskiljningar. Hen ser skillnader i att en lärarbibliotekarie har goda kunskaper om 

undervisningen och läroplanen medan en fackutbildad bibliotekarie har bättre kunskaper 

gällande litteratur, användning av litteratur och sökvägar för att hitta litteratur samt att denne 

kan hjälpa elever att hitta material och lära dem använda biblioteket. Vi ser att denna insikt i 

olika yrkesgruppers kompetenser och tillgångar är en tillgång hos en rektor och att det skulle 

gynna Almskolan om även Al var mer involverad i skolbiblioteksverksamheten och dess 

bemanning, trots att personalansvaret för skolbibliotekarien hör till F-6:s rektor.  

 

Utifrån detta ser vi att den fråga som först och främst måste behandlas för att 

skolbiblioteksverksamheterna ska kunna utvecklas är vad som behöver göras för att 

skolbiblioteket ska få en ökad bemanning, snarare än huruvida det ska bemannas med en 

lärarbibliotekarie eller en fackutbildad bibliotekarie.  

7.4 Slutsatser 
Denna studie visar att det är viktigt att rektorer kommunicerar sina förväntningar på 

skolbiblioteksverksamheten till den person de anställer som skolbibliotekarie, både vid 

anställningstillfälle och under den fortsatta anställningen. Utan denna form av kommunikation 

kan inte de båda parterna veta vad de förväntar sig av varandra och om de delar samma vision 

för verksamheten. Studien visar även att det vid skolor med fler än ett rektorsområde är 

viktigt att båda rektorerna tar ansvar för skolbiblioteksverksamheten för att de ska kunna 

påverka den samt för att skolans alla elever ska kunna nyttja den på bästa sätt. 

 

I studien framkommer det inte huruvida det vore bättre med fackutbildade bibliotekarier eller 

lärarbibliotekarier då båda grupperna har sina för- och nackdelar, vilka dessutom blir ännu 

tydligare tack vare de låga tjänsterna i biblioteken. Därmed har det visat sig vara 

bemanningen och öppethållandet som är två av de avgörande faktorerna för huruvida 
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skolbiblioteksverksamheterna har kunnat uppfylla nivåerna i skolbibliotekarietaxonomin. 

Vidare har det varit rektorernas ledarskap, stöd och engagemang som ha varit avgörande för 

huruvida de i sin tur uppfyller nivåerna i rektorstaxonomin. 

 

Trots att den nya skollagen har öppnat upp för diskussion kring skolbibliotekens utveckling 

och ökade integrering i skolverksamheten har detta inte blivit aktuellt på våra utvalda skolor. 

En anledning till detta är att den nya läroplanen kom ut samma år och har ansetts viktigare att 

diskutera.  

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns flera intressanta ämnen som kan tas upp för framtida studier. För att utveckla 

undersökningen om skillnaderna mellan att bemanna skolbibliotek med lärarbibliotekarier 

eller fackutbildade bibliotekarier finns möjligheten att studera huruvida lärare erhåller 

skolbiblioteksrelaterade kompetenser under lärarutbildningen. Vidare har vi märkt att 

skolbiblioteken inom en kommun kan se distinkt olika ut, varav det vore önskvärt att göra en 

undersökning om det kommunala inflytandet på skolbiblioteksverksamheterna. Dessutom 

visar vår uppsats på att det kunde vara aktuellt att studera huruvida det behövs ett tillägg av 

bemanning av skolbiblioteken i den nya skollagen. 
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8 Sammanfattning 
Då det synliggjorts, genom Kungliga bibliotekets skolbiblioteksundersökning, att det finns 

många brister i en stor utsträckning av dagens skolbiblioteksverksamheter ville vi i denna 

uppsats undersöka ”verklighetens” skolbibliotek i syfte att ta reda på bakomliggande orsaker 

till hur detta kommer sig. Eftersom en ny skollag trädde i kraft den 1 juli 2011 var det även 

aktuellt att göra en sådan här undersökning för att uttyda vilken effekt den nya lagen hittills 

har haft på skolbiblioteken. Trots att kraven lett till en förstärkning av skolbiblioteken rent 

lagligt är det fortfarande mycket som lämnats öppet för skolornas rektorer att bestämma över, 

exempelvis bemanningen, och vi frågar oss om detta är till en fördel eller nackdel för 

skolbiblioteken. Tack vare rektorns centrala beslutsfattande roll samt för att vi hittade en 

kunskapslucka inom både rektorsforskningen och skolbiblioteksforskningen – kortfattat kan 

man säga att respektive ämne har uteslutit varandra inom högre forskning – antogs ett 

rektorsperspektiv för den här uppsatsen. 

 

Syftet har därmed varit att undersöka vilken syn de valda rektorerna har på 

skolbiblioteksverksamhet generellt samt på den egna skolbiblioteksverksamheten. Dessutom 

ville vi undersöka rektorernas syn på skolbibliotekariens roll i skolbiblioteks- samt 

skolverksamheten, varpå vi även tyckte det var av intresse att undersöka vilka skillnader det 

skulle kunna finnas mellan att bemanna skolbiblioteken med en lärarbibliotekarie eller en 

fackutbildad bibliotekarie. För att undersöka detta var uppsatsens frågeställningar följande: 

 Vilka funktioner har skolbiblioteksverksamheterna i respektive skola utifrån 

Loertschers skolbibliotekarietaxonomi? 

 Vilka typer av ledarskap utövar rektorerna på respektive skola, när det kommer till 

skolbiblioteksverksamheten, utifrån Loertschers rektorstaxonomi? 

 Vilka uppfattningar har rektorerna om skillnaderna mellan lärarbibliotekarier och 

fackutbildade bibliotekarier vad gäller deras professionella yrkesutövande? 

 På vilka grunder fattar rektorerna beslut om bemanningen på deras respektive 

skolbibliotek? 

 

Att använda kvalitativa intervjuer som huvudsaklig metod var därmed ett självklart val då 

våra intervjupersoners uppfattningar skulle undersökas. Dessa bestod främst av fyra rektorer 

från tre olika grundskolor i en mindre kommun, men för att erhålla en första inblick i våra 

valda skolverksamheter samt för att säkerställa våra empiriska data, genom så kallad 

datatriangulering, valde vi att inledningsvis intervjua respektive skolors skolbibliotekarie. 

Deras utsagor analyserades därefter utifrån Loertschers skolbibliotekstaxonomier. Detta för 

att Loertschers teori bestod av omfattande modeller och taxonomier för hur man bygger upp 

en välfungerande skolbiblioteksverksamhet, och för att taxonomierna även agerade som 

utvärderingsverktyg. Därmed ansågs de användbara för att uttolka hur pass viktig rektorn är 

för skolbiblioteksverksamheten samt vilka faktorer som påverkar dennes uppfattningar. 

 

Resultatet visade genomgående att skolbibliotekets bemanning, skolbibliotekariens utbildning 

samt rektorns ledarskap och engagemang utgjorde de största faktorerna för hur 

skolbiblioteksverksamheterna såg ut. Då bemanningen var låg på samtliga bibliotek och 

skolbibliotekarierna inte besatt tillräckliga kunskaper kring informationskompetens 

resulterade detta i att samtliga skolbiblioteksverksamheter endast uppnådde det minimum som 

krävdes av dem utifrån Skolinspektionen tre specifika krav, vilka är en förlängning av den nya 

skollagen. Trots att rektorerna hade visioner av välutvecklade skolbiblioteksverksamheter så 

hade de varken tiden till att utöva sitt ledarskap eller de ekonomiska förutsättningarna för att 

förverkliga dem. 
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Därmed har vi dragit slutsatsen att det inte är huruvida skolbiblioteket bemannas av en 

fackutbildad bibliotekarie eller en lärarbibliotekarie som är avgörande för 

skolbiblioteksverksamhetens funktioner utan snarare skolbibliotekariens kvalifikationer för 

den specifika arbetsplatsen och huruvida dennes visioner överensstämmer med rektorns. 

Dessutom har undersökningen visat på att storleken på skolbibliotekarietjänsten är avgörande 

för huruvida skolbiblioteksutveckling sker, vilket i sin tur (om utveckling sker) kan hjälpa till 

att främja skolans kunskapsmål. Men av största vikt är trots allt att skolbibliotekarien får 

rektorns stöd för att biblioteksverksamheten överhuvudtaget skall kunna utvecklas.  
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Tryckta kommunala källor 
Följande kommunala styrdokument finns i författarnas ägo: 

Mål framtagna av kommunens nämnd för barn- och ungdomsfrågor. 

Verksamhetsplan framtagen av kommunens nämnd för barn- och ungdomsfrågor. 

 

Empiriska källor 
Följande intervjuer vid respektive grundskolor redovisas här nedan i den ordning de 

genomförts. Till den andre intervjun hör en utskrift utifrån våra anteckningar och till de 

resterande sex intervjuerna hör utskrifter från ljudinspelningar. Anteckningarna, 

ljudinspelningarna samt utskrifterna finns i författarnas ägo. 

1. Intervju skolbibliotekarie Bok, Benvedsskolan [120419] 

2. Intervju skolbibliotekarie Ask, Almskolan [120420] 

3. Intervju rektor Björk, Benvedsskolan [120424] 

4. Intervju rektor Al, Almskolan [120425] 

5. Intervju rektor Apel, Almskolan [120426] 

6. Intervju skolbibliotekarie Cypress, Citrusskolan [120426] 

7. Intervju rektor Ceder, Citrusskolan [120427] 

 

”Nummerlista” 

SFS 1994:1194. Se: Grundskoleförordning. 

SFS 1995:1596. Se: Bibliotekslag. 

SFS 2010:800. Se: Skollag. 

SFS 2011:185. Se: Skolförordning. 

 

Konsulterade propositioner 

Regeringens proposition, 2009/10:165. Se: Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för intervjuer med skolbibliotekarierna 
1. Bibliotekets fysiska beskaffenhet (positivt och negativt): 

− Bibliotekets läge 

− Bibliotekets storlek 

− Bibliotekets öppethållande 

− Bibliotekets personalbemanning 

− Bibliotekets utrustning 

− Bibliotekets ekonomi 

 

2. Bibliotekariens utbildning och tidigare samt nuvarande tjänster 

 

3. Bibliotekariens och bibliotekets roll:  

− i skolverksamheten 

− i skolbiblioteksutvecklingen 

− i skolutvecklingen 

− samt synen på den egna yrkesrollen  

 

4. Uppfattningar kring yttre påverkningar: 

− Rektorernas inställning till skolbiblioteket  

− Samarbetet på skolan (arbetslag) 

 

5. Mål för skolbiblioteksverksamheten: 

− Övergripande enligt kommunal skolplan 

− Lokala enligt skolans arbetsplan 

 

6. Skolbibliotekets utveckling innan samt efter den nya skollagen 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för intervjuer med rektorerna 
1. Skolorganisationen och -verksamheten 

− Hur ser skolorganisationen ut (elevantal etc.)?  

− Berätta om skolan och skolverksamheten (arbetssätt/lärarlag etc.). 

− Berätta lite om dig själv, om din utbildning och dina tidigare tjänster. 

− Vilka är dina arbetsuppgifter i din roll som rektor på skolan? 

− Hur ser din relation till bibliotek i allmänhet ut? Till skolbibliotek? 

− Var hämtar du information om skolbibliotek?  

 

2. Skolbiblioteksverksamheten 

− Hur ser skolbiblioteksverksamheten ut på skolan? 

− Berätta om hur det går till när budgeten bestäms för skolbiblioteket. Vilken summa 

har tilldelats skolbiblioteket det här läsåret (11/12)?  

− Fungerar biblioteket som en integrerad del i undervisningen på skola?  

− I och med att skolbiblioteket har skrivits in i skollagen så har kraven på 

skolbiblioteket nu skärpts, hur har det påverkat er skola och ert skolbibliotek? 

− Vad är det som påverkar skolbiblioteksutvecklingen på en skola?  

− Vad finns det för svårigheter när det kommer till skolbiblioteksutveckling?  

− Hur utvärderas skolbiblioteksverksamheten? 

− Nämns skolbiblioteket i skolans arbetsplan? I kommunens skolplan? 

 

3. Skolbibliotekarien 

− Vad är skolbibliotekariens roll och uppgifter? 

− Till hur stor del är skolbibliotekarien integrerad i den övriga verksamheten på 

skolan?  

− Vilka fördelar samt nackdelar ser du med att ha lärarbibliotekarie/fackutbildad 

bibliotekarie? 

− Vilka är orsakerna till att ni (inte) har fackutbildad bibliotekarie? 
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Bilaga 3  

Kühnes faktorer 

Faktorer som kan påverkar bibliotekets integrering i undervisningen. 

 

I. Fysiska: 

- Bibliotekets läge 

- Bibliotekets storlek 

- Bibliotekets öppethållande 

- Bibliotekets personalbemanning 

- Bibliotekets utrustning 

- Bibliotekets ekonomi 

 

II. Psykologiska (personliga): 

- Skolledningens inställning 

- Lärarens intresse för bibliotek och kunskaper om informationssökning 

förutom de egna ämneskunskaperna 

- Bibliotekariens kunskaper i olika ämnen förutom om bibliotekets möjligheter 

att kunna användas på olika sätt i undervisningen 

- ”Arbetsklimatet” på skolan 

- ”Personkemin” mellan alla inblandade (skolledare, lärare, bibliotekarie och 

elever) 

- Sinnesstämningen hos resp personer för tillfället 

 

III. Utbildning: 

- Lärarnas 

- Bibliotekariernas 

 

IV. Mål med verksamheten: 

- Övergripande enligt läroplan 

- Lokala enligt skolans arbetsplan 

 

Kühne 1993, s. 227-228 
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