
KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2012:52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolledares syn på biblioteket 
Intervjuer med två rektorer och två gymnasiechefer 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOFIA MATTSSON 

SOPHIA SÖDERGREN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Författarna 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



Svensk titel: Skolledares syn på biblioteket – intervjuer med två rektorer 

och två gymnasiechefer 

 
Engelsk titel: School leaders’ view on the library – interviews with two 

principals and two heads of upper secondary school 

 
Författare: Sofia Mattsson 

Sophia Södergren 

 
Färdigställt: 2012 

 
Handledare: Frances Hultgren 

Gustaf Nelhans 

 
Abstract: The purpose of this Bachelor’s thesis was to explore how 

principals and school administrators work to develop their 

school libraries. To narrow our area of study we chose to 

only include gymnasiums run by the municipality and 

conducted four semi-structured interviews with two 

principals and two heads of upper secondary school. We 

formulated two questions: (1) what perceptions of the school 

library and its functions can be found among our four 

respondents? And, (2) how do they work with developing 

the school library? As a theoretical framework we used 

Loertscher’s taxonomy of the school leader. The results 

from our interviews indicated that our respondents have a 

broad view of what role a library can play in the school, but 

mainly they wanted it to be an information center. How 

much they sought to develop the library ranged from not at 

all to very much. It seemed to depend on personal interest, 

authority, money, time and a librarian’s willingness to 

cooperate. The librarians and teachers also needed time to 

improve the cooperation. 
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1. Inledning och problembeskrivning 
Under en tidigare kurs i programmet då vi skrev om beståndsutveckling på 
skolbibliotek, var det flera bibliotekarier som betonade vikten av skolledningens 

engagemang för bibliotekets utveckling. En bibliotekarie menade att målen måste 

förankras uppifrån för att kunna förverkligas. Hon såg inte att hon ensam kunde 

förbättra verksamheten på det sättet hon ville (Mattsson & Södergren 2011, s.11). 

Samma tema verkar återkomma inom forskningen. Brigitte Kühne, gästprofessor i 

biblioteks- och Informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet som forskat kring 

skolbibliotek sedan 80-talet, säger att många bibliotekarier upplever frustration över att 

inte skolledaren ser potentialen med sina bibliotek (Kühne 1993, s. 232). Vikten av att 

ha en engagerad skolledare återkommer i flera studier. Louise Limberg, professor i 

B&I, beskriver hur enskilda skolbibliotek som legat i framkant med sin verksamhet, 

ofta visat sig ha en engagerad skolledning som påskyndat arbetet och satsat extra 

resurser på biblioteket (Limberg 2003, s. 16). I projektet Språkrum kom man fram till 

att rektors engagemang är en nödvändig ingrediens för att skapa en plattform för 

lärande. Utan det kan man inte skapa bra förutsättningar för lärande, även om man har 

de andra resurserna (Barrett 2010, s. 19; se även Hell 2008). 

 
Däremot säger inte studierna som vi har läst så mycket om hur skolledare själva 

resonerar kring vad de kan uppnå med ett bra bibliotek. Då skolledaren verkar vara en 

nyckelperson i utvecklingen så har det relevans att studera skolledningens inställning 

ytterligare. 

 
Skolbiblioteket är en angelägenhet inte bara för kulturnämnden i en kommun utan även 

för utbildningsnämnderna och för skolledningen på lokala skolor (SFS 1996: 1596; SFS 

2010:800). Ledningen ansvarar för att utbildningen utformas så att eleverna har tillgång 

till vissa resurser, däribland ett skolbibliotek (Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 2011, s.16). Men vad innebär 

det att ha ett skolbibliotek? Vi har funnit att majoriteten av forskningsstudier om 

skolbiblioteksutveckling är genomförda på grundskolor och förskolor. Där är 

standarden ofta ganska låg och det handlar ofta om att uppfylla minimikraven för vad 

som kan kallas ett bibliotek. Detta kan till exempel innebära att man har ett obemannat 

bokrum som bibliotek. Vi tror även att det kan vara intressant att studera utvecklingen 

av bibliotek som redan uppfyller lagkraven, men fortfarande har förbättringspotential. 

Därför vill vi rikta blicken mot gymnasieskolor istället. 

 
Ytterligare en kunskapslucka i forskningen är att den ofta stannar vid ett konstaterande 

om att skolledares inställning är viktig, och att bibliotekarien därför ska marknadsföra 

biblioteket för denne. Vi vill utforska skolledares kontext närmare och få deras syn på 

saken. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att man kan se att skolledares engagemang är viktiga är bortom allt tvivel, men vad 

beror detta på? Det är det problemområde vi vill komma åt med vår uppsats. 

Vårt syfte är att utforska hur fyra olika skolledare ser på sina bibliotek och hur de 

arbetar med att utveckla dem. Detta för att fylla en kunskapslucka i forskningen men 

också för att vi själva skall få en djupare förståelse för hur skolledare tänker kring 

skolbiblioteket. 
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 Vilken syn på skolbiblioteket och dess funktion i skolan kan skönjas hos fyra 

skolledare på kommunala gymnasieskolor? 

 Hur arbetar de med att utveckla biblioteket? 
 

Detta har vi sökt svar på genom att intervjua fyra skolledare för kommunala 

gymnasieskolor. Vi har avgränsat oss till gymnasieskolor vars bibliotek inte är 

integrerade med folkbibliotek, och som har kommunen som huvudman. Det kan finnas 

skillnader mellan skolor med kommunal huvudman respektive privat (friskolor). 

Kommunala skolor har varit tvungna att ha skolbibliotek under en längre tid, medan 

friskolor först nu tvingats tänka på frågan. För att undvika sådana variationer har vi valt 

att avgränsa oss till kommunala skolor. Vi har intervjuat både gymnasiechefer och 

rektorer. 
 

 
 

1.2 Definitioner 

Vi uppfattar att begreppen skolledare, rektor och skolchef/gymnasiechef används olika i 

teorin. Det kan exempelvis ha att göra med att det ser olika ut i olika skolor. För 

tydlighetens skull använder vi följande definitioner av de olika befattningarna: 

 
Skolledning: En benämning på skolchefer, rektorer och studierektorer. 

 

 
Skolledare: Någon som har en av de befattningar som ingår i skolledningen. 

 

 

Rektor: Ledare för en utbildningsanstalt vid grundskola, gymnasium eller motsvarande 

fristående skola. Rektor är administrativ chef närmast under lokal skolstyrelse. 

 
Skolchef/Gymnasiechef: Chef över den övergripande skolverksamheten på en eller 

flera skolor/gymnasieskolor. Skolchefen är närmast underordnad kommunens 

skolnämnd (Nationalencyklopedin 2012). 
 

 
 

2. Tidigare forskning 
Eftersom området var ganska nytt för oss ville vi läsa in oss på så mycket som möjligt 
och få en gedigen förförståelse. Vi har använt oss av forskning från B&I-fältet samt 

forskning om skolan som organisation. Vi har urskiljt följande teman i forskningen som 

vi anser har relevans för vår studie: Skolbiblioteket, skolbibliotekariens roll, rektorers 

inställning till skolbiblioteket och skolan som organisation. 
 

2.1 Skolbiblioteket 

Inledningsvis behandlas skolbibliotekets funktioner, varefter forskningsläget i övrigt 

beskrivs. Mycket av forskningen handlar om bibliotekets relation till IT och andra 

läromedel. Vi tar också upp hur man enligt forskningen skall integrera biblioteket i 

undervisningen. Vi undrar hur denna bild av skolbiblioteket förhåller sig till våra 

informanters. 

 
Skollagen säger om skolbibliotekets funktion att det dels skall vara en resurs för 

undervisningen och ha en läsfrämjande funktion (SFS 2010:800). Skolbibliotekets 

funktioner kan enligt forskningen vara att se skolbiblioteket som ett lärandecentrum, ett 

kulturellt centrum, en plats för läs- och språkutveckling eller en social mötesplats. 
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Mycket av forskningen fokuserar på dikotomin mellan fritid och lärande, dvs. om man 

skall ta tillvara på skolbiblioteket som ett mer fritt rum i förhållande till klassrummen, 

eller om dess roll som en plats för lärande skall vara överordnat. Kühne menar att 

biblioteksrummet för att upprätthålla sin funktion som rum för lärande inte bör bereda 

plats åt ”myshörnor och möblering som påminner om uppehålls- och vilrum” utan att 

det ska inredas efter sitt pedagogiska ändamål (Kühne 1993, s. 207). Alexandersson och 

Limberg menar istället att bibliotekets dynamiska roll borde utnyttjas för att få till stånd 

en mer lustfylld läromiljö än klassrummet (Alexandersson & Limberg 2004, s. 105). 

Genom att vara en plattform för att uttrycka sin kreativitet kan biblioteket också fylla en 

kulturell funktion (Hell 2008, s. 9). 

 
Elisabeth Tallaksen Rafste undersökte hur elever använde biblioteket på två skolor och 

fann att de elever som använde biblioteket dagligen ofta tillmätte det en stor social 

funktion. Biblioteket var platsen där man träffade sina vänner och pratade (Rafste 2001, 

s. 303). Rafste förklarar det med att skolbiblioteket har en svagare struktur i form av 

regler och bestämmelser än i klassrummet. Detta gör att eleverna kan ta rummet i bruk 

på ett friare sätt, skolbiblioteket blir ett ”poröst rum” på något sätt (ibid., s. 316). 

 
Monica Nilsson sneglar åt amerikanska bibliotek i sin bok Informationsfärdighet i 

skolan som är en guide till hur bibliotekarier kan arbeta med skolbiblioteket. Hon menar 

att på amerikanska skolor är biblioteket ofta nav för både traditionella medier och IT- 

verksamhet och att all information på skolan bör samlas till en gemensam resurs 

(Nilsson 2003, s. 9f). Även Kühne menar detta när hon kallar skolbiblioteket för skolans 

hjärna. Inte för att det är nödvändigt, men för att det är en praktisk lösning (Kühne 

1993). 

 
Kulturrådets rapport från 2008 visar att så ofta inte är fallet på svenska skolbibliotek. 

Av skolbiblioteken som svarade uppgav ca en fjärdedel att de hade hand om 

läromedelshanteringen på skolan, hälften av dessa skolor var gymnasieskolor. Ett annat 

resultat i rapporten är att enbart en fjärdedel av skolorna hade tillgång till 

betaldatabaser, exempelvis NE, Landguiden med mera. Men statistiken på många skolor 

var ofullständig så uppgifterna kan därför vara missvisande (Statens kulturråd 2009, s. 

29). För tillfället samlar kulturrådet statistik till en ny rapport om skolbibliotekens 

resurser. 

 
I retoriken menar man ofta att biblioteket är ett informationscentrum och ett virtuellt 

rum. Alexandersson och Limberg fann istället att elever i första hand såg biblioteket 

som en fysisk plats där böcker förvarades.  Man refererade ofta till biblioteket som ett 

ställe att hämta fakta på (jfr Rapp 2001, s. 47). Detta förstärker synen på biblioteket som 

något fysiskt, enligt dem. Fakta kan hämtas, medan information är något icke fysiskt. 

Informationssökning förknippades ofta bara med datorn som redskap, och inte 

egentligen med biblioteket alls, förutom att datorerna ibland befann sig i biblioteket 
(Alexandersson & Limberg 2004, s. 103f). 

 
Skolbiblioteksforskningen är i stort sett enig om att för att skolbiblioteken skall fylla de 

funktioner som ålagts dem, så måste de ta en större plats i undervisningen. 

 
Enligt Kühne innebar läroplanens förändringar 1980 att elever skulle arbeta mer aktivt 

med egna frågeställningar utifrån eget intresse, på bekostnad av katederundervisning 

och läroboksbaserat lärande (Kühne 1993, s. 32). I läroplan 2011 är också ett centralt 
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kunskapsmål att elever utvecklar förmågor som att lösa problem, värdera, reflektera och 

ifrågasätta (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 2011). Ray Doiron och Judy Davies har forskat om hur bibliotekets 

teknik och media kan stå i centrum för inlärningen i skolan. De menar att 

informationssamhället av idag gör att läroböckernas innehåll snabbt blir utdaterat och 

menar att eleverna själva bör behärska kunskapen att handskas med olika typer av 

information. Informationskompetens behöver inte vara en isolerad färdighet utan kan 

integreras i skolans alla ämnen (Doiron & Davies, 1998 s. 9). 

 
Alexandersson och Limberg som undersökt hur elever söker information i biblioteket 

kom fram till att elever har lärt sig vissa strategier för att lösa uppgifter utan att behöva 

analysera och bearbeta information, då man snarast använder en ”klippa-klistra metod” 

där målet är att snabbast möjligt få en färdig produkt som kan visas för lärarna. 

Alexandersson och Limberg menar att bibliotekarier och lärare måste ingripa mer aktivt 

i lärandeprocessen för att eleverna skall kunna utveckla en analytisk hållning 

(Alexandersson & Limberg 2004, s.118). I samband med att det analytiska 

förhållningssättet får större vikt i skolan kan man tänka sig att biblioteket också får en 

mer central betydelse i undervisningen än tidigare. 

 
Ett bra samspel mellan lärare, bibliotekarie och elev förbättrar läromiljön enligt Doiron 

och Davies. Lärarna har ämneskunskaperna som ska förmedlas till eleverna, medan 

bibliotekarien har kännedom om vilka informationsresurser som finns. Båda bör möta 

eleven utifrån hennes behov och ge eleven eget inflytande över inlärningsprocessen 

(Doiron & Davies 1998, s. 5). Nilsson framhåller bibliotekariens roll som handledare 

för både elever och lärare. För läraren kan också bibliotekarien vara en kollega som 

planerar och deltar i arbetet med eleverna (Nilsson 2003, s. 17). Nilsson hänvisar till 

amerikansk forskning som visar att elevernas resultat höjdes i skolor där bibliotekarier 

medverkade i undervisningen (ibid., s. 9f). Lärarna i Rapps gruppintervju ansåg att 

biblioteket var viktigt, och att det kunde leda till bättre studieresultat, men att de själva 

kanske pratade för lite med skolbibliotekarien. Hon plockade fram material på 

förfrågan, men att integrera biblioteket mer i undervisningen skulle vara svårt (Rapp 

2002, s. 44). Det nämns inte så mycket om orsaken. 

 
Att få till stånd ett samarbete kanske är lättare sagt än gjort. Många studier visar på hur 

det finns en upplevd klyfta som kan förhindra samarbete mellan skola och bibliotek. I 

en magisteruppsats kommer Hammenskog och Kristjansdottir fram till att undervisning 

oftast sker oplanerat i biblioteket. Bibliotekarierna upplevde att de inte hann med att 

undervisa då många elever kommer på en gång till biblioteket och ofta inte är ute efter 

att söka, utan snarare få ett svar direkt av bibliotekarien. Detta väcker frustration hos 

vissa bibliotekarier. Studien visar på att bibliotek som hade gemensamma mål med 

skolan, samt en stödjande ledning ofta gav bättre chanser till samarbete med lärare. 

Detta kunde ge möjligheter till mer planerad undervisning på biblioteket (Hammenskog 

& Kristjansdottir 2008, s. 78f). 

 
Olika faktorer som kan påverka bibliotekets integrering i undervisningen listas av 

Brigitte Kühne i avhandlingen Skolbiblioteket – skolans hjärna? (1994, s. 227-235). 

Hon delar in dem i fyra olika grupper. 
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1. Fysiska 

Den här kategorin inkluderar bibliotekets läge, öppettider, storlek, bemanning, 
utrustning och ekonomiska anslag.  Kühne skriver angående driftsanslaget att beroende 

på vilken roll man vill att biblioteket skall spela i skolan krävs olika mycket pengar. 

 
2. Psykologiska, personliga 
Överallt där människor skall samarbeta så finns det en del faktorer som påverkar hur 
lyckat samarbetet blir. Det beror på olika personers sinnesstämningar, deras personkemi, 

personlighet, arbetsklimatet, och överordnade nämnders och myndigheters inställning. 

Skolledares inställning är viktig även för att tillgodose de fysiska faktorerna. 

 
3. Lärarnas och bibliotekariernas utbildning 
Vem skall utbilda i informationssökning? Vad har lärare respektive bibliotekarier för 
kompetenser som de kan bidra med när elever skall lära sig hitta, värdera och använda 

information? Är det bättre med lärare som kan det pedagogiska, eller är bibliotekariens 

ämneskompetens inom informationssökning lika värdefull? 

 
4. Mål med verksamheten 
Det är viktigt att det finns övergripande mål i läroplanen och ännu bättre om det kan 
skrivas in i kommunens och skolans handlingsplaner. Detta är ett grundläggande krav 

för att verksamheten skall fungera. Det är tyvärr ändå lätt att de glöms bort om det inte 

finns någon eldsjäl som bevakar dem. 
 

2.2 Bibliotekariens roll 

För att få ytterligare ledtrådar om informanternas syn på funktion kan det även vara 

intressant att se vilken funktion de tycker att skolbibliotekarien har. Därför har vi även 

tagit med vad forskningen menar är bibliotekariens yrkesroll. 

 
Carol Kulthau har skapat en taxonomi för att påvisa olika pedagogiska roller 

bibliotekarien kan ha gentemot eleverna. Den första är bibliotekarien som den som 

organiserar och tar hand om samlingarna. I andra nivån kan bibliotekarien förevisa 

biblioteket för grupper av elever, exempelvis klassbesök, för att visa hur samlingarna 

organiseras. I tredje nivån sker undervisning i hur katalog och databaser fungerar. I 

fjärde nivån planeras undervisning i vissa situationer, i samband med ett projektarbete 

exempelvis. I femte och sista nivån är bibliotekarien involverad i elevens 

kunskapsprocess och stödjer eleven (Kulthau 1993, s. 114-120; se även Limberg 2003, 

s. 50). 

 
Limberg sammanfattar forskning om skolbibliotekariens roll med att bibliotekarien ofta 

ses som informationsspecialist och läspedagog, däremot inte som någon som undervisar 

(Limberg 2003, s. 51). I en brittisk studie kom det också fram att lärare främst såg 

bibliotekarien som en som hade hand om boksamlingarna och gjorde biblioteksmiljön 

trivsam (Heeks 1994, se Limberg 2003, s. 48). 

 
Enligt Hell bör det i skolbiblioteket finnas minst en halvtidstjänst för att det ska vara 

möjligt för bibliotekarien att uträtta kvalificerat arbete (Hell 2008, s. 69ff). Det 

underlättar om bibliotekarien har en biblioteksassistent till sin hjälp, då finns möjlighet 

att bibliotekariens hela kompetens kan komma till användning. Detta märkte även 

Aronsson av i sin magisteruppsats (Aronsson 2004, s. 63). 
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Hell anser också att det är viktigt för bibliotekarien att marknadsföra sig idogt, eftersom 

det kan vara svårt att få igång ett samarbete (Hell 2008, s. 69ff). Hell anser att det är 

viktigt att skolbibliotekarierna är delaktiga i olika arbetsgrupper på skolan och är med 

där besluten fattas. Hon anser att bibliotekarien bör höra till ett arbetslag med 

pedagogisk personal och inte hänföras till ”övrig” personal. Genom att lära känna 

lärarkollegorna kan man också skapa en grund för samarbete. Det finns delade meningar 

om bibliotekarien ska ingå i olika arbetslag för att få ett brett kontaktnät i skolan, eller 

höra samman med ett och samma arbetslag där kontakten istället blir tätare (ibid., s. 73). 

 
Forskning visar att bibliotekarien kan betraktas som både en ”insider” och en ”outsider” 

av annan personal. Outsiderstämpeln beror på att bibliotekarien tillhör en annan 

profession än läraren. Att bibliotekarien ändå kan vara en insider beror på att lärare och 

bibliotekarie befinner sig på samma nivå i skolhierarkin. En rektor kan till exempel inte 

bli ”en i gänget” i sin position som ledare. Bibliotekariens dynamiska roll kan vara en 

fördel såväl som en nackdel enligt forskaren Donham van Deusen.  Det positiva kan 

vara att bibliotekarien kan ge nya perspektiv i verksamheten (van Deusen 1996, se 

Limberg 2003, s. 51). Bibliotekariens personliga bakgrund är även ett viktigt inslag i 

hur denne bedriver sitt pedagogiska arbete, enligt Dressman (Dressman 1997, se 

Limberg 2003 s. 51). 

 
Forskningen visar alltså på att bibliotekarien kan möta vissa hinder för att nå sin fulla 

pedagogiska potential. Hinder kan vara arbetsbelastning och att lärare, elever och annan 

skolpersonal underskattar bibliotekariens kompetens. Risken för detta är större om inte 

bibliotekarien integreras i resten av organisationen. 
 

2.3 Ledarskap 

I litteratur om skolbibliotek råder en samsyn på skolledningens betydelse för 

skolbiblioteket vilket vi redogjorde för i inledningen. Vi har funnit två 

kandidatuppsatser och en magisteruppsats som vidare belyser hur rektorers inställningar 

gentemot sina bibliotek kan se ut. Det rör sig om forskning på grundskolor varav en är 

en friskola. Vi har som tidigare nämnts inte lyckats hitta någon tidigare forskning som 

rör kommunala gymnasieskolors ledning. Men studierna säger ändå en del om vilken 

syn på skolbiblioteket som kan förekomma. 

 
Roselill Rapp skrev sitt examensarbete om synen på skolbiblioteket hos elever, lärare 

och skolledare på en 7-9 skola i Bergslagen. Hon fann att alla skolledare hon 

intervjuade verkade oerhört lojala mot sina bibliotek och de var i stort sett eniga om att 

biblioteket var viktigt i undervisningen (Rapp 2002, s. 63). I Skolbiblioteksmodeller 

skriver Limberg att det vanligtvis är så, men att attityder är relativa på så vis att man är 

positiv till biblioteket så länge som det inte behöver påverka resurstilldelningen för 

andra verksamheter (Limberg 1996, s. 14ff). Ett bibliotek kan också ses som någonting 

som visserligen är ”mysigt att ha”, men som skulle kunna ersättas av folkbiblioteket 

(Dahlström & Hägg 2009, s. 53). Detta trots att skolinspektionen är tydliga med att det 

är två olika biblioteksformer (Skolinspektionen 2011, s. 6). 

 
Anette Aronsson undersökte i sin magisteruppsats attityden till skolbiblioteket bland 

skolledare och lärare på två 0-9 skolor. Hon undersökte dels vilka visioner och mål som 

fanns, hur skolbiblioteken användes samt vilka faktorer som kunde ligga bakom synen 

på skolbiblioteket. Aronsson kom fram till att det inte räcker med konkreta 

styrdokument om det inte fanns en klar styrning från skolledarna. Aronsson anmärkte på 

att lärare påverkas av skolledarens inställning, men att vad som ligger bakom 
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skolledares och rektorers inställning var svårare att säga någonting om. Hennes teori är 

att det ytterst är ekonomi och styrdokument som ligger bakom, hon tyckte sig kunna se 

en skillnad i skolornas biblioteksverksamhet som sammanföll med hur de omskrevs i 

kommunernas skolplaner (Aronsson 2004, s. 61ff). Aronssons rektors-respondenter 

skiljde sig åt ifråga om hur biblioteket prioriterades. En av rektorerna tog själv initiativ 

till att skapa ett integrerat bibliotek när kommunen inte gjorde det, och hade till stöd en 

bibliotekarie som länge propagerat för biblioteket, samt att lärarna på skolan var mycket 

positiva till satsningen. Den andra intervjuade rektorn hävdade att det inte var riktigt 

möjligt att utveckla biblioteket med dennes dåvarande arbetsbörda, och frånvarande 

stöd från kommunen och lärare (Aronsson 2004, s. 53). 
 

2.4 Skolan som organisation 

Eftersom skolbiblioteket i alla avseenden är en del av skolan det verkar i, så är det 

viktigt att även titta på forskning om skolans organisation och kultur. Det är svårt att 

skapa en heltäckande bild av vad skolan är och hur den fungerar eftersom fältet är 

ganska stort och brett. Gunnar Berg försöker i sin bok Skolkultur: Nyckeln till skolans 

utveckling (1999) att ge några grundläggande teoretiska perspektiv på skolan och dess 

kultur. Skolan ses som en relativt reglerad och decentraliserad organisation. Som sådan 

karaktäriseras den av att verksamhetsmålen är mångtydiga snarare än entydiga, och 

beroende på tolkningen som görs på olika nivåer i organisationen så blir utrymmet för 

egna tolkningar och eget handlande olika stort. 

 
Ett ständigt återkommande begrepp i forskning om skolan är skolkultur. Det är en 

underart till begreppet organisationskultur eller företagskultur, som används inom 

organisationsteori för att beskriva 

 
… de regler, värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller annan 

organisation, eller med andra ord den informella, föreställningsmässiga sidan av 

företaget och den anda eller det klimat som utmärker detta. (Nationalencyklopedin 

2012) 

 
Att en skolas kultur ofta är någonting djupt rotat är de flesta forskare överens om (Miles 

1998; Berg 1999). Arfwedsson och Lundman argumenterar för att det har blivit så 

eftersom skolans villkor är så pass föränderliga, med tanke på elevomsättningen, 

ständigt nya förordningar med mera. Det är heller inget dåligt i sig utan behövs för att 

uppnå någon form av stabilitet. Eleverna och inte minst skolpersonalen skall veta vad 

som förväntas av dem (Arfwedsson & Lundman 1984, se Ekholm 2000, s. 147f). 

 
Berg använder ett mått av lärarnas kåranda i tre parametrar som en analys av 

skolkulturen. Han menar att en traditionell kåranda präglas av individualism, 

nuorientering och konservatism/rigiditet. En kåranda som är mer i linje med samtiden 

däremot handlar om samarbete, framförhållning och flexibilitet (Berg 1999, s. 45). Nära 

besläktat med detta är synen på lärares professionalism (yrkesutövning och 

kompetenser) och hur den skall vara. Skall lärare arbeta avgränsat och självständigt eller 

skall de utvidga sin roll och arbeta integrerat i arbetslag eller på annat sätt (ibid., s. 79f)? 

I en studie om lärares användning av biblioteket kunde forskarna påvisa att lärares 

kunskapssyn hängde ihop med i vilken utsträckning de använde skolbiblioteket. Det 

fanns en rädsla hos vissa lärare att eleverna skulle slösa sin tid och inte få något gjort 

ifall de lät dem arbeta mer självständigt i biblioteket. I kontrast uppfattades klassrummet 

som en trygg plats där man kunde ha mer ordning på eleverna (Granér 2006, s. 18f). 
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Skolkulturen utgör nyckeln till skolans utveckling menar Berg (1999). Men skolkulturen 

kan också utgöra en stoppkloss beroende på hur arbetsklimatet faktiskt ser ut. Skolledare 

har makten att påverka skolkulturen, genom att försöka uppmuntra vissa attityder med 

mera. Ellmin och Levén beskriver det så att den nya pedagogiken kräver ett nytt sorts 

ledarskap, som är mer inriktat på samarbete och som leder genom att samla skolpersonal 

kring en gemensam vision och strategi, snarare än som tidigare genom att styra på 

gammalt chefsmanér (Ellmin & Levén 1998 s. 34). Berg menar att ledaren för den här 

typen av organisation skall styra åt rätt håll genom att stödja och uppmuntra olika 

handlingar inom ett begränsat handlingsutrymme (Berg 1999, s. 25). Detta genom att 

hitta utrymme för förbättring mellan dels de yttre ramarna som dikteras av lagar och 

regler, och dels de inre vilka utgörs av lokala förhållanden såsom en enskild skolas 

organisation och kultur (ibid., s.13). Blase och Kirby menar dock att ett förändrat 

ledarskap måste ändras gradvis och beroende på vilken situation skolan befinner sig i. 

De skall också visa respekt för lärares olika sätt att undervisa (Blase & Kirby 1992, se 

Ekholm 2000, s. 36). 

 
Rektorer kan också hindras av att de tar på sig för mycket administrationsjobb och då 

tappar kontrollen över den pedagogiska verksamheten.  Svårigheten, säger Ellmin och 

Levén, ligger då i att veta hur, när och var man skall dela sitt ledarskap, exempelvis med 

en kanslist eller med ett kompetent lärarlag (Ellmin & Levén 1998, s. 60f). 

 
Matthew B. Miles undersökte vad som utmärkte skolor som genomfört större 

förändringar och kom fram till ett flertal faktorer. Förutom att skolledarna byggde en 

gemensam vision för vad de ville åstadkomma så kunde de även pusha personalen och 

göra dem delaktiga i planeringen och beslutsfattandet. Ytterligare en faktor var att 

tillräckliga resurser fanns och användes. Inte bara resurser i form av pengar men även 

tid, assistans och det faktum att rektor och andra fanns till hands för handledning (Miles 

1998, s. 55f; jfr Ekholm 2000, s. 187f). 

 
Projekt Helvetesgapet syftade till att utveckla skolbibliotekets pedagogiska arbete och 

resulterade bl.a. i delrapporten Inte utan min rektor. I rapporten urskiljs just den 

samarbetande kulturen som viktig för att driva en utveckling. En samarbetande kultur 

kunde skapas när rektor deltog i arbetslag med lärare och bibliotekarie. Då kunde rektor 

utmana personalens kunskapssyn och problematisera hur måluppfyllelse kunde ske. 

Rektors roll som pedagogisk ledare är alltså viktig för att få till en pedagogisk 

utveckling (Tid för lärande: rapport från Helvetesgapet, ett skolprojekt i Språkrum 

2003, s. 16f). 

 

3. Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs för lagar och regler gällande skolbiblioteket. Först redogörs för 
vilken definition som ges av skolbiblioteket och vilken funktion det skall fylla i skolan 

enligt lagar och förordningar. På det följer vidare reflektioner i samband med 

läroplanen. Därefter utreds vem som har ansvaret över skolans verksamhet och 

skolbiblioteket på olika nivåer. Slutligen vill vi också ge en djupare förklaring av vad 

som kan menas med titeln gymnasiechef. 

 
De texter som främst refereras till här är Bibliotekslagen (SFS 1996:1596), Skollagen 

(SFS 2010:800), Läroplanen för gymnasieskolan från 2011, och skolinspektionens 

informationsblad om skolbibliotek från samma år. Skolinspektionen är den myndighet 

som har som uppgift att kontrollera att skolor följer gällande lagar och regler.  Därtill 
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kommer vi att referera till ett par tidningsartiklar, för att belysa de delar där lagar och 

förordningar inte är tillräckliga. 
 

3.1 Skolbiblioteket 

Sedan den senaste skollagen trädde i kraft nämns skolbiblioteket även där. Innan fanns 

skolbibliotek bara nämnt i bibliotekslagen, vilket gjorde att den lätt förbisågs av 

skolledare. Dessutom var den utformad med formuleringen att det skulle finnas 

”lämpligt fördelade skolbibliotek”, vilket kunde tolkas olika (Güettler 2006). Därför står 

det numera i skollagen att elever på gymnasieskolor skall ha tillgång till skolbibliotek 

(SFS 2010:800, kap 2 § 36). De skall ligga ”i den egna skolenhetens lokaler eller på 

rimligt avstånd från skolan” på så sätt att de skall gå att använda kontinuerligt i 

utbildningen (Skolinspektionen 2011, s. 3). Skolbiblioteken skall innehålla fack- och 

skönlitteratur, informationsteknik och andra medier (SFS 1996:1596; Skolinspektionen 

2011, s. 6). Dessa skall vara anpassade till elevernas behov och genom det skall 

skolbiblioteken ”främja språkutveckling och stimulera till läsning” (SFS 1996:1596 kap 

2 § 9; Skolinspektionen 2011, s. 3). I skolinspektionens informationsblad poängteras 

skillnaden mellan folk- och skolbibliotek. Skolbiblioteket är en resurs i själva 

utbildningen, och har som syfte (till skillnad mot folkbibliotek) att bidra till att eleverna 

når målen i denna (ibid.). 

 
Målen med undervisning på gymnasial nivå anges av läroplanen vars senaste version 

trädde i kraft hösten 2011. Den uttrycker först skolans värdegrund och de övergripande 

målen med utbildningen och specificerar därefter innehållen i de olika programmen och 

kurserna. Skolbiblioteket nämns i läroplanen i samband med de övergripande 

kunskapsmålen. Där står att eleverna skall kunna ”använda bok- och bibliotekskunskap 

och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande.” (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 2011, s. 10) 

 
Att skolbiblioteket skall vara en resurs i undervisningen och bidra till att elever 

uppfyller målen i utbildningen kan förmodligen uppfyllas på flera olika sätt. Det står så 

väldigt mycket i läroplanen om vad varje elev skall få kunskaper om och det vore svårt 

att involvera biblioteken på alla områden. På vilka mer konkreta områden 

skolbiblioteket skall bidra står inte specificerat, mer än att det genom sina medier skall 

stimulera till läsning och språkutveckling och i viss mån vara ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Hur biblioteket skall 

användas är inte beskrivet. Inte heller finns angivet att alla skolbibliotek bör ha en 

utbildad bibliotekarie. Det verkar således fortfarande finnas stort tolkningsutrymme för 

hur man väljer att ha skolbiblioteket. 

 
I forskningen om skolbibliotek påpekas ofta att skolbiblioteket bör spela större roll i 

elevernas fria arbete och att bibliotekarien kan vara en stor hjälp i att söka, värdera och 

bearbeta information, och det även i högsta grad i en digital miljö (se Nilsson 2003). 

Utifrån dessa antaganden skulle biblioteket kunna spela en stor roll i elevernas 

utbildning. I läroplanen betonas på flera ställen vikten av att kunna just hitta, analysera 

och värdera information (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 2011, s.7, s. 9f; även s. 25, s. 29, s. 41). I läroplanen betonas också 

vikten av att tillägna sig ny teknik och lägga grunden för ett fortsatt lärande i yrkeslivet 

(ibid., s. 5, s. 31, m fl.). Oftast nämns vikten av ett rikt språk och fortsatt lärande i 

yrkeslivet i samband med s.k. yrkesförberedande program. Medan vikten av att kunna 
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hantera stora mängder information och använda digital teknik nämns vid de 

högskoleförberedande programmen. 
 

3.2 Rektor, gymnasiechef och kommun 

Rektor är den som har ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en 

skola (SFS 2010:800, kap 2 § 9) och bestämmer även hur sin skolas inre organisation 

skall se ut (ibid., § 10). Enligt samma paragraf skall rektor särskilt verka för att 

utbildningen utvecklas (motsvarande befattning för förskolor benämns förskolechef). 

För att bli rektor måste man genom utbildning och erfarenhet ”uppnått pedagogisk 

insikt” (SFS 2010:800, kap 2 § 11). De rektorer som tillsätts efter den 15e mars 2010 

måste genomgå en befattningsutbildning (ibid., § 12). Titeln rektor är förbehållen de 

som har denna befattning, men man får utse ställföreträdare (ibid., § 9). 

 
Rektor har enligt läroplanen kap 2.6 särskilt ansvar för många saker (Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 2011, s. 16f). 

Det som främst knyter an till biblioteket är detta: 

 
Utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska 

hjälpmedel. (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 2011, s. 16) 

 
Det är svårt att hitta en tydlig definition på vad en gymnasiechefs ansvar eller 

arbetsbeskrivning är. Det verkar vara avhängigt av hur en kommun väljer att organisera 

sina skolor och det är inte alltid det heter just gymnasiechef utan befattningen kan kallas 

för exempelvis försterektor. Ofta är ansvarsfördelningen så att gymnasiechefen är den 

rektor som har en samordnande roll för övriga rektorer samt ekonomiskt ansvar, medan 

de andra rektorerna är ansvariga för olika program som erbjuds på gymnasieskolan. 

Gymnasiechefen är direkt underställd kommunen. Dock är det inte alltid en chefspost 

utan befattningen gymnasiechef är på sina håll likvärdig med programrektorerna (Lööv 

2008). Vi har frågat de gymnasiechefer vi intervjuat om deras arbetsbeskrivning för att 

undvika missförstånd och antaganden. 

 
Kommunen är huvudman för gymnasier, även friskolorna. De ansvarar för att skolorna 

drivs i enlighet med lagar och förordningar. Kommunen skall ha en eller flera nämnder 

för att fullgöra sina uppgifter (SFS 2010:800, kap 2 § 2). Det skall också finnas 

skolplaner som konkretiserar statens uppdrag till kommunen. Där skall stå hur 

kommunen skall använda sina resurser, hur skolan skall organiseras, hur lokalerna skall 

se ut, med mera. Utvecklingsplaner på kort och lång sikt skall beskrivas och den 

kommunala skolplanen skall vara ett dokument som följs upp och utvärderas 

(Skolverket 2011). 

 
Rektor har ansvar för sin skolas lokala verksamhetsplan. I den ska man: 

 
… visar hur den enskilda skolan vill organisera sin verksamhet, reflektera över 

den, utvärdera den och förändra den. Den skall visa hur mål i de nationella 

styrdokumenten liksom mål i den kommunala skolplanen skall uppnås. En 

arbetsplan skall vara ett levande styrdokument som kontinuerligt följs upp och 

utvärderas. (Skolverket 2011) 
 

 

10 



Ibland kan även skolan formulera en lokal verksamhetsplan för skolbiblioteket, eller 

nämna bibliotekets funktion och betydelse som en del av sin lokala verksamhetsplan. 

Men detta är inte obligatoriskt och förekommer långt ifrån alltid. 

 

4. Teori – skolledarens taxonomi 
David Loertscher har skapat en taxonomi som beskriver olika nivåer av bibliotekets 
integrering i skolans verksamhet. Han har tittat på integreringen från skilda aktörers 

perspektiv, elevens, lärarens, bibliotekariens och skolledarens. Vi har fördjupat oss i den 

taxonomi som handlar om skolledares syn på och arbete med biblioteket (Loertscher 

2000, s. 55-62). Taxonomin var från början uppbyggd av fyra nivåer, men i andra 

utgåvan utvecklade Loertscher taxonomin till att utpeka åtta s.k. undernivåer. 

 
Undernivåerna är olika aspekter av hur skolledare kan arbeta med bibliotek. Liksom i 

första utgåvan gäller det inte bara för skolledaren att uppnå den högsta nivån, utan att 

kunna arbeta på alla nivåer. Vi har använt den här modellen för att strukturera upp vårt 

intervjumaterial och belysa det från olika vinklar. 

 
Första nivån i taxonomin utgör grundförutsättningarna för att kunna ha ett fungerande 

bibliotek. Den innebär i stort sett att minimikraven är uppfyllda. För det första betonas 

vikten av att skolledaren ser biblioteket överhuvudtaget och står bakom det, istället för 

att negligera det (undernivå 1), vilket kan ha en mängd orsaker. Loertscher nämner som 

exempel personalproblem, andra prioriteringar, snäv ekonomi eller att skolledaren 

kanske haft ett undermåligt bibliotek under sin egen skolgång och därför inte ser 

potentialen som finns. 
 
 
 
 

4. Ta del av 
resultatet 

• 8. Uppföljning av bibliotekets 
verksamhet 

 

 
 

 
3. Utöva 
ledarskap 

• 7. Biblioteket förväntas bidra till elevers 
resultat 

• 6. Långsiktigt perspektiv 
 

 
 

2. Bygga 
organisatoriska 
strukturer 

 

• 5. Möta organisatoriska utmaningar 

 

 
 
 
 
 

1. Grundbulten 

• 4. Bibliotekarien med i olika 
styrgrupper 

• 3. Skolledaren tillsätter en 
bibliotekarie som delar dennes vision 

• 2. Skolledaren insatt i bibliotekets roll 

• 1. Hinder i vägen 
 

Skolledarens taxonomi: bearbetad utifrån Loertscher (2000) 

 
Skolledaren bör även ta sig tid att sätta sig in i och förstå vilken roll biblioteket kan 

spela i dagens skola (undernivå 2). Forskningen uppdateras fort, speciellt i och med all 

ny teknik, och skolledaren bör ha en förståelse för detta och utifrån det bilda en vision 
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av vad denne vill uppnå på sin skola. Det finns flera sätt att ta del av de senaste rönen. 

Loertscher nämner som exempel att hålla möten med personalen, läsa in sig på området 

och att besöka andra exempel på skolbibliotek där det fungerar bättre. 

 
Undernivå 3 handlar om att skolledaren anställer en bibliotekarie som delar dennes 

visioner och som har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Nästa undernivå, undernivå 

4, är att rektor ger bibliotekarien förutsättningar att delta i olika utvecklingsgrupper, 

kommittéer eller liknande. Bibliotekarien har ett för organisationen unikt 

kompetensområde, så det spelar ingen roll om biblioteket får alla nödvändiga resurser 

om sedan bibliotekarien som anställd hamnar helt utanför den inre organisationen (se 

även: Ögland 2002). 

 
På andra nivån, vilket blir detsamma som undernivå 5, ska kvalitetsaspekter beaktas. 

Rektor arbetar för att utveckla biblioteket till en självständig enhet. Hur tillgängligt och 

uppdaterat är biblioteket? Hur hanterar man elever som bara ”hänger” där på rasterna? 

Det, och andra utmaningar som kommer upp på vägen, skall skolledaren ha kännedom 

om och skolan ska arbeta för att hitta bra lösningar på dem. Det handlar om att bygga 

upp den organisatoriska strukturen så att biblioteket kan lyckas med att bli en plats för 

lärande. Skolledningen bör inte lämna biblioteket ensamt med dessa frågor. 

 
Tredje nivån beskrivs av Loertscher som nivån där skolledaren utövar ledarskap. Detta 

genom att planera långsiktligt (undernivå 6). IT, databaser och annan utrustning innebär 

ökade grundkostnader. Det kan också finnas behov av att anställa fler bibliotekarier 

allteftersom arbetsbördan ökar. Detta medför att man måste vara beredd att höja 

grundbudgeten. 

 
På denna nivå ingår också att skolledningen förväntar sig att biblioteket bidrar till ökade 

prestationer hos eleverna (undernivå 7). Loertscher menar att biblioteket skall bidra 

inom fyra områden. För det första läsförmåga och informationskompetens, men 

bibliotekarien skall också samarbeta och planera tillsammans med lärarna, och de skall 

använda sin kompetens inom teknologi och information för att höja lärandet. 

Skolledningen skall förvänta sig detta av sin personal, och självklart är ledningens roll 

också att ge dem möjligheter att genomföra det. 

 
Fjärde och högsta nivån (undernivå 8) är när man får in tillräckligt mycket data, både 

hård och mjuk, från biblioteksverksamheten så att man kan utvärdera vilken påverkan 

biblioteket har och om man vill fortsätta på den inslagna vägen eller ändra på någonting. 

Skolledaren följer helt enkelt upp om verksamheten fungerar som den är tänkt. När man 

uppnått den här nivån har eleverna kontroll över sitt lärande, de och lärarna använder 

teknik och medier på ett kvalificerat sätt som redskap i undervisningen. Vi har valt att 

på denna nivå fokusera på utvärderingen, för att det inte skall överlappa för mycket. 

 

5. Metod 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med skolledare. Vi har valt metod 
med utgångspunkt ur studiens syfte, att identifiera vad skolledare kan ha för syn på 

bibliotekets funktion och hur de kan se på utveckling av bibliotek. Den kvalitativa 

intervjun är användbar när det gäller att få inblick i deltagarnas synsätt och för att 

undersöka vilken mening de ger sina handlingar (Repstad 2007, s. 84). Att intervjuerna 

är semistrukturerade innebär att vi inte strikt följer de frågor vi ställt upp på förhand 

utan kan anpassa oss efter situationen. På så vis kan samtalet flyta mer naturligt och 

undviker att bli krystat, vilket kan skapa irritation och bli ett hinder för att få svar (ibid., 
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s. 86). Vi har försökt tematisera frågorna utefter de områden vi ansett relevanta i 

förhållande till vår tidigare forskning. 

 
Enligt Repstad är det viktigt att ha en god kontextuell förståelse av aktörerna för att 

kunna ställa bra frågor (ibid., s. 84), därför har vi fördjupat oss i forskning om 

skolledares roll och skolans organisation innan vi sammanställt frågorna. Vi hittade 

informanter genom att skicka förfrågningar via e-post till ett tjugotal rektorer vid 

gymnasieskolor. I e-posten informerade vi kortfattat om studiens syfte och om 

forskningsetiska regler; dvs. att uppgifter i studien behandlas konfidentiellt och att 

informationen vi tar del av enbart används till studien ifråga (ibid., s. 90). Vi fick till 

fyra intervjuer, vilket bedömdes vara tillräckligt med tanke på hur mycket tid vi hade till 

förfogande. Repstad rekommenderar dessutom ett fåtal djupintervjuer hellre än många 

ytligare (ibid., s. 92). 

 
I valet av informanter har vi försökt gå efter tre kriterier; Att de är skolledare vid en 

gymnasieskola i Västsverige, att gymnasieskolan har kommunen som huvudman och att 

rektor ansvarar för skolbiblioteket. Det tredje kriteriet visade sig i efterhand för svårt att 

uppfylla, dels för att det inte alltid fanns rektorer som hade ansvar för biblioteket, och 

dels för att svarsfrekvensen överlag varit låg. Två av våra informanter har varit rektorer 

och två har varit gymnasiechefer. Detta är en metodologisk svaghet, men vi har varit 

medvetna om detta när vi analyserat resultatet och ser en fördel i att kunna jämföra hur 

de olika befattningarnas relationer till biblioteket kan se ut. Vi har inte funnit någon 

tidigare forskning som säger någonting om hur biblioteksansvaret är fördelat på 

gymnasieskolor. Därför hoppas vi också att vår uppsats har ett värde i att 

uppmärksamma detta. En annan metodologisk svaghet är att genom att våra 

respondenter frivilligt ställde upp på att intervjuas om deras syn på skolbibliotek så kan 

vi ha fått respondenter som är mer positiva till skolbibliotek än genomsnitts- 

skolledaren. Vi har inte varit ute efter att få ett generaliserbart urval, men det är 

någonting som man skulle behöva tänka på inför vidare studier. 

 
För att pröva intervjuguiden och säkerställa att det inte finns ett kommunikationsglapp 

mellan intervjuare och informant genomförde vi först en pilotstudie på en rektor 

(Wildemuth 2009, s. 234). Pilotintervjun skedde över telefon men gav en fingervisning 

om vad som kunde förbättras. 

 
De fyra intervjuerna tog plats på rektorernas och gymnasiechefernas respektive kontor. 

Där kunde respondenterna förhoppningsvis känna sig trygga och intervjun kunde ske 

ostört (Repstad 2007, s. 95). Vi spelade in intervjuerna för att kunna transkribera dem 

och få ett tydligare material att analysera, detta efter godkännande från informanterna. 

 
Vi var båda närvarande. Enligt Repstad kan detta ha fördelar då den ene kan lyssna mer 

aktivt på informanten och formulera bra följdfrågor, medan den andra kan koncentrera 

sig på intervjuguiden och att få med alla frågor. Dessutom kan man därefter jämföra hur 

man tolkat informationen. En nackdel menar Repstad är att informanten kan känna sig 

osäker i situationen som ensam respondent gentemot två som intervjuar. Det är därför 

inte lämpligt vid känsligare frågeställningar att vara två (ibid., s. 111). Dock bedömde vi 

inte våra frågeställningar som känsliga och anser i efterhand att det snarare varit en 

fördel att ha varit två stycken vid intervjutillfällena. Varje intervju tog mellan en halv 

till en timme. I samband med intervjuerna tog vi också en titt på skolbiblioteken vilket 

kändes viktigt för den kontextuella förståelsen. (ibid., s. 84) Vi kommer att beskriva 
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biblioteken kort i resultatavsnittet, i samband med att vi presenter informanterna och 

deras skolor. 

 

6. Resultatredovisning och analys 
Här skall vi redovisa resultatet av våra intervjuer och vår tolkning av resultatet knutet 
till tidigare forskning och till teorin. Inledningsvis ges en kort presentation av våra 

respondenter, deras ansvarsområde och skolorna de verkar i. Vi har även med en kort 

beskrivning av biblioteken för att ge vår bild av hur vi uppfattade dem. I avsnitt 6.2 

kopplar vi samman empirin med tidigare forskning och teorin. En sammanfattning av 

analysen följer sedan i avsnitt 6.3. 
 

6.1 Presentation av skolorna 
 

6.1.1 Första skolan 

Den första intervjun sker på en gymnasieskola med ungefär 3200 elever. På skolan finns 

flera skolhus och sammanlagt två biblioteksenheter, varav den ena är huvudbibliotek 

och den andra en filial. Vi har intervjuat en rektor i det skolhus där filialen ligger. I 

skolhuset finns program som naturvetenskap, teknik, omvårdnad, industri, fordon och 

byggprogram.  Informanten kallar vi Sonja. Hon är rektor för teknik och 

industriprogrammet och har arbetat som rektor i nio år. Innan dess arbetade hon som 

lärare och som journalist. Hon har varit engagerad i projekt som handlade om källkritik 

för ungdomar. Sonjas ansvar som rektor är hennes två program och elevhälsan. Hon är 

inte ansvarig för biblioteksverksamheten. Hon beskriver arbetet som rektor i stora drag 

med att hon har dels ett ekonomiskt ansvar, ett personalansvar och ett pedagogiskt 

ansvar. Hon menar att den ekonomiska biten tar mycket tid från annat arbete. 

 
Biblioteket har glasfönster som skapar insyn från skolans entréhall. Vid ingången till 

lokalen finns en lånedisk placerad. Centralt i biblioteket finns en ring med fåtöljer där 

det kan vara tänkt att man ska läsa tidskrifter, eftersom tidningarna finns i närheten. 

Nära ingången i anslutning till receptionen är en datasupport belägen. Det finns några 

bord med utställda böcker efter tema. En monter med lite föremål i var något 

undanskymd bakom en hylla. Några enskilda läsbås finns utplacerade i biblioteket där 

elever kan sitta och läsa. Längst ner i lokalen finns ett större grupprum där några elever 

satt med bärbara datorer. Ytterligare ett grupprum finns. Det finns en lapp på dörren 

som manar till tystnad. Det var ganska tomt vid besöket, trots att det var mitt på dagen. I 

lokalen var det nästan helt tyst. 
 

 
6.1.2 Andra skolan 

Den andra intervjun sker på samma gymnasieskola som den förra men i ett annat 

skolhus. Som sagt består denna skola av flera olika byggnader, varav två hyser 

bibliotek. En är en mindre filial och det andra är ett huvudbibliotek. I skolhuset 

informanten arbetar finns inget bibliotek utan eleverna får tillgång till båda biblioteken, 

som ligger inom gångavstånd. Men framför allt är det tänkt att eleverna ska använda 

huvudbiblioteket. I skolhuset finns bland annat program som media, 

samhällsprogrammet och estetisk verksamhet. Vi har intervjuat en rektor på skolan som 

vi kallar Ingela. Hon är rektor för media och samhällsprogrammet. Hon har arbetat som 

rektor i fem år och arbetade förut som lärare. Hon beskriver sitt arbete med att hon har 

ett ekonomiskt ansvar, ansvar för arbetsmiljön i både fysisk och psykisk bemärkelse, 

samt att hon skall vara pedagogisk ledare för personalen. Hon är även ansvarig för 
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vaktmästeri på skolan. Däremot har hon inte ansvar för biblioteksverksamheten, utan 

det har gymnasiechefen. 

 
Huvudbiblioteket är beläget i en byggnad på ca 300 m gångavstånd från skolan. 

Lokalen finns en trappa upp från byggnadens entré. Biblioteket har glasfönster vilket 

skapar insyn i biblioteket inifrån skolan. Biblioteket är inrymt på en större yta, där den 

första delen är öppen med sökstationer, utlåningsdisk och boksnurror. Centralt i 

biblioteket finns fåtöljer och tidningshyllor. Flera bord och stolar som lämpar sig till 

grupparbeten finns utspridda i lokalen. Ett större grupprum finns, samt en datasupport. 
 

 
6.1.3 Tredje skolan 

På den tredje skolan finns naturvetenskaps-, samhälls- och estetiskt program bland 

annat. På skolan går ungefär 1200 elever. Vår informant kallar vi för Göran. Han är 

gymnasiechef på skolan och har ansvar för biblioteksverksamheten. Han har arbetat 

som skolledare i sammanlagt tio år men på nämnda skola ett och ett halvt år. Tidigare 

har han arbetat som forskare, och han har även undervisat som forskare. Göran 

beskriver sitt arbete med att han som gymnasiechef är ansvarig för all yttre organisation 

medan rektorerna är ansvarig för den inre organisationen. Han förklarar det som att han 

är ansvarig för ekonomin, för skolans strategiska arbete samt för att garantera kvaliteten 

på skolan. Det är han som skall se till att lagar och förordningar följs. Framför allt 

arbetar han med rektorerna, men arbetar även med lärare när det gäller verksamheter 

som biblioteket. Göran är ansvarig för biblioteksverksamheten, däremot har han inte 

personalansvaret eftersom bibliotekarierna tillsätts centralt i kommunen, av 

stadsbiblioteket. Men han menar att i praktiken fungerar ändå bibliotekarierna som hans 

personal. 

 
Skolans bibliotek är för närvarande ganska litet. De har en sökdator och ca 6 stationära 

datorer. Det fanns även en del bord att sitta vid, men trångt med tidningar och böcker 

vad vi kunde se. Lokalen ligger vid entréhallen, vilken var helt tom på folk när vi var 

där. Däremot fanns det en del elever i biblioteket. Vi såg också en lånedisk och ett 

inglasat arbetsrum för bibliotekarierna vilket gav ett modernt intryck, fastän lokalen 

annars kändes ganska gammal och trångbodd. 
 

 
6.1.4 Fjärde skolan 

På denna skola finns framför allt yrkesutbildningar, som bygg-, fordons-, el-, media- 

och IT-program. På skolan går ungefär 900 elever. Informanten är vikarierande 

gymnasiechef, dock bara för ett halvår. Han har ansvar för biblioteket. Denne informant 

kallar vi Tryggve. Han har arbetat som skolledare i tolv år men mest som rektor. Innan 

dess jobbade han inom försvaret. Tryggve beskriver arbetsuppgifterna som 

gymnasiechef att han ” … ansvarar ju för i princip alltihopa, i alla avseenden.”  Han är 

underställd kommunens utbildningsnämnd som gymnasiechef. Men visst ansvar 

delegeras till rektorer. Han har inget programansvar men har däremot ansvar för 

biblioteket. På denna skola gäller samma förhållanden som på den förra, att 

bibliotekarierna formellt anställs centralt av kommunen, men i praktiken ingår i vår 

respondents personalgrupp. 

 
Biblioteket är litet men har ett par studieplatser för grupparbeten. En lånedisk finns 

längst in i lokalen, fast synlig från entrén. Utanför entrén är korridoren bredare och där 

finns ca tio stationära datorer längs väggarna, dessa bevakas från en tv-skärm vid 
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lånedisken.  Ett utrymme för serietidningar finns inne i biblioteket. Ett par boksnurror 

finns i lokalen och arbetsbord. 
 

 
 

6.2 Analys efter Loertscher 
 

6.2.1 Biblioteket bortprioriteras 

Loertschers första nivå innebär att biblioteket försummas. Detta kan bero på den 

ekonomiska situationen, svårigheter med personalen, brist på kunskap eller att 

biblioteket bortprioriteras. 

 
Ekonomi 
Informanterna talar om flera hinder för att utveckla biblioteket. En svårighet är 
ekonomi. Ingela och Sonja är rektorer på samma skola och beskriver en kärv ekonomisk 

situation. På Sonjas bibliotek har nyligen en bibliotekarie blivit uppsagd. Sonja menar 

att det inte bara skärs i bibliotekets resurser, utan i skolans verksamheter överlag. Detta 

beror bland annat på att elevunderlaget minskar. Ingela känner inte till vilka som arbetar 

på biblioteket i hennes skola, vilket beror på att personal slutat och ny tillkommit. 

Ingela tror att biblioteket har fått mindre resurser att röra sig med de sista åren. Det kan 

hon märka av den höga personalomsättningen och att biblioteket inte längre märks av i 

skolan. Förut fick biblioteket utmärkelser som årets skolbibliotek och var ett bibliotek 

som låg i framkant. 

 
Jag upplever det, det är en annan sak kanske, men jag upplever det som att 

biblioteket inte prioriterats så mycket de senaste åren. Det har varit en diskussion 

om man kan hitta information mycket på nätet istället. Som jag inte håller med 

om. – Ingela 

 
Ingela anser att ansvariga skolledare måste prioritera biblioteket och tillföra mer medel, 

för att det ska finnas en mening i att ha kvar skolbiblioteket. 

 
Ekonomi och synen på skolbibliotekets roll bland de som är ansvariga för 

skolbiblioteket, skulle jag vilja säga är de största svårigheterna. För jag tror 

ekonomi alltid är en prioritering av vad man ska satsa på. Sen finns det ju aldrig 

tillräckligt med pengar men det får ju finnas en rimlighet om man nu har bestämt 

sig för att man vill ha skolbibliotek som fyller en aktiv pedagogisk funktion, då 

måste man nog satsa på det också. – Ingela 

 
Trygge, som är gymnasiechef pekar också på den ekonomiska frågan. Han menar att 

man som skolledare måste prioritera bland behoven som finns på skolan. 

 
… det är upp till respektive gymnasiechef att avgöra hur mycket pengar man vill 

och kan satsa. Det finns ju många olika behov, så att säga som hela tiden ska ha, 

som vill ha sitt, om man säger så. – Tryggve 

 
Han tycker att det främsta hindret för att utveckla verksamheten är att de inte har råd att 

anställa en bibliotekarie till i nuläget. Samtidigt menar han att de har en tydlig 

målsättning när det gäller biblioteket så att de kommer att kunna prioritera det i 

framtiden.  Kühne och Loertscher menar att driftanslaget som biblioteket tilldelas är 

väldigt beroende av skolledarens syn på dess funktion och plats i skolan. Limberg 
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beskriver hur skolledare ofta har en positiv inställning till biblioteket i allmänhet, men 

att de prioriterar andra områden framför biblioteket när de ska tilldela resurser. 

 
Mandat 
Rektorerna menar också att de inte har mandatet att förändra verksamheten, eftersom 
det är skolchefen som har ansvaret. Sonja tycker att det är ett problem att besluten fattas 

på olika nivåer. 

 
Sonja berättar hur man kan sitta och diskutera hur man vill ha det på biblioteket men 

sedan när tankarna ska förverkligas sätter ekonomin stopp. Och då slutar entusiasmen, 

menar Sonja. Hon menar att istället för att tänka hur man ska göra ett fantastiskt 

bibliotek, känns det som att diskussionen istället hamnar vid ifall man kommer klara av 

att ha kvar biblioteket över huvud taget. Rektorernas begränsning när det gäller 

ekonomi och mandat påminner om den frustration bibliotekarier ofta ger uttryck för i 

undersökningar om hur de vill utveckla verksamheten som Kühne nämner. 

 
Ingela är med i en bibliotekspedagogisk grupp, som hon menar istället blir en slags 

”diskussionsklubb” där det är svårt att genomföra något i verkligheten. Hon menar att 

åsikterna måste föras vidare uppåt i organisationen för att de ska bli av. Och att 

huvudmannen måste vara intresserad. 

 
Framför allt, jag tror att mycket handlar om en vilja från huvudmannen, 

kommunen. Från den som ansvarar för biblioteken att satsa på biblioteken, och 

betona att det är viktigt, det är nog grundförutsättningen tror jag. – Ingela 

 
Tidsbrist 
Göran ser inga hinder i att utveckla biblioteksverksamheten. Men säger att mycket 
utvecklas på en gång inom skolan och lärare kanske har svårt att hinna med i 

utvecklingen. Han menar dock att de flesta är positiva till att biblioteket utvecklas. 

 
Problemet är att det är så mycket som ska utvecklas i skolan samtidigt just nu. Det 

är ju inte bara en sak, utan det är 10 eller 15 eller 20 eller 30 saker som ska göras 

samtidigt då. Det är, jag tror att alla reagerar på vad jag gör också, är att allt det 

här ska göras nu. Och det är klart att då kan det bli ganska jobbigt. Man behöver 

på något sätt ändå prioritera vissa delar, men i grunden tycker jag att det tas emot 

väldigt positivt. – Göran 

 
Sonja tycker att rektors roll för bibliotekets utveckling är väldigt viktig. Men hon ger en 

bild av att rektorer har mycket att göra och att biblioteket kanske inte alltid prioriteras i 

den utsträckning som den borde. Vissa frågor får inte det utrymmet som det kanske 

borde få menar hon. Miles pekar på vikten av att det finns resurser till hands att 

använda, inte bara ekonomiska utan även tidsmässiga. Sonja vittnar om att mer tid för 

reflektion behövs för att hinna med att utveckla verksamheten. 

 
Alltså svårigheten i den här verksamheten i stort det är att få tid att tänka tankarna 

klart eftersom det händer så mycket hela tiden. Vad prioriterar man, det är oftast 

det dagliga, och den här typen utav tankar hur skulle vi göra nu med biblioteket 

framöver? De behöver man fundera över. – Sonja 

 
Sonja menar att det pedagogiska arbetet överskuggas av det ekonomiska. Även Ellmin 

och Levén påpekar att rektorer kan översvämmas av administrationsjobb, vilket leder 
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till att det pedagogiska arbetet inte hinns med, vilket våra rektorsrespondenter verkar 

instämma i. 
 

 
6.2.2 Skolledaren insatt i bibliotekets funktion och aktuell forskning 

Loertscher menar med den här nivån att det är viktigt att skolledaren sätter sig in i 

skolbibliotekets roll och är insatt i aktuell forskning. 

 
Skolinspektionen säger att syftet med biblioteket är att eleverna själva ska kunna söka 

och utveckla kunskaper, det är också bibliotekets uppgift att främja språkutveckling och 

stimulera till läsning. Enligt Limberg kan biblioteket vara ett lärandecentrum, ett 

kulturellt centrum, en plats för läs- och språkutveckling eller en social mötesplats. 

 
Sonja bedömer att biblioteket i dagsläget används av elever på ett ganska traditionellt 

sätt, för att läsa böcker och tidningar, läsa i studierum och söka information. Hon tror 

främst att det är elever på de högskoleförberedande programmen som använder 

biblioteket, medan de som går yrkesförberedande program ej använder biblioteket i 

särskilt hög utsträckning. Ingela tror att hennes elever använder biblioteket på ett annat 

sätt än de elever som har biblioteket i samma byggnad. Hon menar att de spontana 

biblioteksbesöken antagligen blir färre. Den korta promenaden blir ändå något som 

hindrar spontaniteten, menar hon. 

 
Det blir ett aktivt val att gå in på ett annat sätt, att gå till skolbiblioteket än för en 

elev som sitter i samma hus och råkar gå förbi, ja vi slinker in och så kanske de 

tittar i tidningar, läser på böcker, det här spontana lustfyllt, lustläsningen de 

kanske kan utnyttja på ett annat sätt än våra elever då. Men visst har vi elever som 

går dit med. För att mer aktivt utnyttja bibliotekets resurser tror jag än de här som 

droppar in. – Ingela 

 
Informanterna betonar först och främst biblioteket som en plats för lärande. På tre av 

skolorna sker träning med eleverna i informationssökning. På Görans skola har 

bibliotekarierna undervisning i informationssökning och erbjuder resurser i form av 

inlästa böcker och databaser för elever med behov av särskilt stöd. Ingela nämner att 

förstaårseleverna har en kurs i informationssökning på biblioteket, och Tryggve säger 

att informationssökning sker i samarbete med vissa lärare. 

 
Göran menar att bibliotekets viktigaste funktion är att vara ett ställe för bildning och 

läsning. I biblioteket ska elever utvecklas till ansvarskännande personer och de ska 

kunna kritiskt granska och söka information. Han menar att skolkulturen är nyckeln till 

att nå detta. 

 
Att man behöver sätta en kultur, där läsningen och bildningen är i centrum.  Och 

det kan man göra med hjälp utav ett bibliotek. Och lyckas man med detta så 

skapar man alltså en kultur som gynnar lärande. – Göran 

 
Sonja menar att kursmål och läroplan genomsyras av kunskaper som kritiskt tänkande 

och informationssökning och där ser hon biblioteket som en naturlig funktion för att 

uppnå de kunskaperna. Göran ser biblioteket som en plattform för att förstärka lärandet 

som i övrigt sker på skolan. 
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Ingela tycker att biblioteket är viktigt för att nå målen som finns i läroplanen. Däremot 

är det inte värden som så enkelt går att mäta, anser hon. Hon menar att det är viktigt att 

kunna ta del av skönlitteratur och facklitteratur och kunna söka information för att vara 

aktiv som medborgare i samhället. Tryggve menar dels att biblioteket är viktigt för att 

uppnå ”skolkunskaper” men liksom Ingela betonar han bibliotekets roll i att kunna ta 

del av samhällsdebatten. Han tycker att alla elever ska kunna ha samma förutsättningar i 

samhället. Han tycker det är extra viktigt att ge hans elever en bra grund att stå på, 

eftersom yrkesförberedande program inte kvalificerar till högre utbildning. Han tycker 

läsning och informationsteknik är en viktig del i att få den grunden. 

 
Och då är naturligtvis läsandet, och läsförståelsen fundamentalt viktig men det blir 

ju mer och mer viktigt att man kan dra nytta utav informationstekniken. Så är det 

ju, så att inte de elever som inte läser då studieförberedande, halkar efter då, så att 

det hjälper dem så att de får samma grundmöjligheter. Sen väljer de själva i vilken 

utsträckning de utnyttjar de här. – Tryggve 

 
Göran verkade ha en mycket bestämd uppfattning om hur han ville att biblioteket skulle 

utvecklas och han använde sig av de senaste styrdokumenten som underlag för en ny 

biblioteksplan. Han sade att en anledning till det var att han kommit i kontakt med 

mycket av forskningen då han varit forskare själv. 

 
Tryggve säger att han alltid varit intresserad av att veta vad människor har för 

kompetens, och han har tidigare haft biblioteksansvar och samarbetat med 

bibliotekarier, och att det kan förklara varför han är insatt i bibliotekets funktioner. 

Ingela menar att det är en av bibliotekariens kompetenser att de själva bäst vet vilken 

potential biblioteket kan ha och vad man bör förändra. 

 
Rafste kom fram till att den sociala funktionen ofta var den som elever ansåg var den 

viktigaste i biblioteket. Få regler gör att det blir enklare att ta rummet i besittning på det 

sätt de själva vill. Men för informanterna verkade den sociala funktionen snarare vara 

ett nödvändigt ont. 

 
Sonja menar att biblioteket inte skall vara ett uppehållsrum, exempelvis var det ett tag 

mycket datorspelande i biblioteket vilket man satte stopp för genom att ta bort 

datorteket. Eleverna har ändå egna laptops så det finns inget behov av stationära datorer. 

Sonja tycker ändå att man ibland måste göra avkall på regeln om tystnad inne i 

biblioteket, för att kunna fylla biblioteket med mer aktiviteter än det finns idag. Göran 

säger däremot att eleverna ska få använda biblioteket som ett socialt rum, men att 

utrymmet är för trångt idag för alla som skulle vilja vara där. 

 
Jo det är ju så då vi har ju lite dåligt med utrymme, med såhär elever vill hänga 

och sådär liksom. Och det är väl så att biblioteket är väl det utrymmet de gärna 

vill vara i där. Då kan det bli lite pratigt därinne men eftersom vi är moderna så 

får eleverna också prata i biblioteket (skratt). Det är ingen som hyssjar dom och 

sådär, utan tanken är ju att man ska kunna vara där som en naturlig del i detta. Vi 

har lite trångt tyvärr så att vi får inte plats med alla som skulle vilja vara på 

biblioteket idag.  – Göran 

 
Göran tror att utbyggnaden av biblioteket till en mer central plats i skolan kan göra att 

det blir en mer naturlig mötesplats. 
 
 

19 



Sonja har mycket idéer om hur man kan utveckla biblioteket. Hon skulle vilja ha ett mer 

aktivt bibliotek som bjöd in till fotoutställning, hade poetry slam, kunde vara en plats 

där elever ställde ut projekt och där det fanns litteraturcirkel. Hennes drömbibliotek är 

ett ställe där saker händer. Hon beskriver hur till exempel redovisningen av en bok 

elever nyss skrivit kunde tillvaratas bättre av biblioteket. Sonja tycker att den kulturella 

funktionen skulle kunna ta mer plats på biblioteket så att elever fick möjlighet att 

allmänbildas genom att ta del av olika former av kultur. 

 
Då kan även en synthlåt vara kulturell. Det vill jag lyfta så att det inte blir 

rum för finkultur utan det blir en inkörsport till kultur istället.  – Sonja 

 
Visionen bland våra respondenter sammanfaller alltså mer med läroplanens klassning än 

med Limbergs så tillvida att det är informationskompetens och läsning som 

uppmärksammas främst. Vi märker också en liten skillnad i att det är Ingela och 

Tryggve, det vill säga de som har ansvar för huvudsakligen yrkesutbildningar, som 

påtalar att man bör jobba med språket i alla ämnen, bibliotekets demokratiska funktion 

och att ge eleverna redskap för ett livslångt lärande. Medan Sonja och Göran fokuserar 

aningen mer på källkritik och ett vetenskapligt förhållningssätt. Utifrån detta kan vi inte 

uttala oss om några kausala samband, men det kan eventuellt tyda på att det finns. 

 
Två andra teman i modern skolbiblioteksforskning handlar om att biblioteket skall bli 

ett hjälpmedel i elevernas undersökande arbetssätt och en integrerad resurs i skolans 

verksamhet. Sonja, Tryggve och Göran ville integrera biblioteket i undervisningen och 

att få det att bli ett hjälpmedel i elevernas undersökande arbetssätt. Men strategin och 

förutsättningarna för det skiljde sig åt. 
 

 
6.2.3 Bibliotekarien delar skolledarens visioner 

Loertscher menar att det är viktigt att ha en bibliotekarie som delar skolledarens 

visioner för biblioteket och som kan förverkliga dem! Vissa har det redan, andra kanske 

får chansen att anställa de rätta personerna när andra går i pension, och om inte 

alternativ ges kan skolledaren ändå fylla ut platsen genom att ge sin bästa lärare platsen 

som bibliotekarie, men det senare är inte något som görs hos våra respondenter. 

 
Göran har nyligen anställt två bibliotekarier till skolan som arbetat där knappt ett år. 

Han tycker det är bra att de har nya bibliotekarier med färska idéer på skolan. De förra 

bibliotekarierna var inte lika intresserade av att utveckla verksamheten anser han. 

 
När jag kom hit fanns det två andra bibliotekarier som var lite äldre, av den äldre 

skolan. Och då var verksamheten mycket mer isolerad. Verksamheten var inte så 

utåtriktad tycker jag. Och jag tror inte heller det fanns något riktigt intresse här att 

faktiskt utveckla skolbiblioteket. Men i och med att vi nu fått nya 

skolbibliotekarier och så tycker jag att det finns ett intresse att jobba mer modernt. 

– Göran 

 
På Tryggves skola arbetar en heltidsanställd bibliotekarie och ytterligare en person som 

är anställd i arbetsmarknadsåtgärder. Denne har en deltidstjänst som innehåller mer 

administrativa arbetsuppgifter för att avlasta bibliotekarien. För ett par år sedan hade de 

ytterligare en bibliotekarie som var tvungen att sluta. Tryggve anser att de behöver 

anställa en bibliotekarie till och uppdatera bibliotekets bestånd, men ekonomin är ett 

hinder. Tryggve tror att en till bibliotekarie är en förutsättning för att biblioteket ska 
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kunna bedriva en mer pedagogisk verksamhet och erbjuda de tjänster och kunskaper 

som finns. Just nu menar han att de inte kan utnyttja den anställda bibliotekariens fulla 

kompetens, på grund av den arbetsbelastning hon har. 

 
Ingela känner inte till vilka bibliotekarier som arbetar på biblioteket. Hon tror att det är 

några som arbetar heltid och några deltid. Hon tror att det finns en bibliotekarie som rör 

sig mellan de två biblioteken, och att en biblioteksassistent blivit anställd i 

arbetsmarknadsåtgärder. Ingela menar att personalomsättningen varit hög den sista 

tiden, vilket gjort att samarbetet med biblioteket minskat. 

 
Hell, Loertscher och Aronsson anser att det är mer eller mindre nödvändigt med en 

assistent som kan ta hand om de mer rutinmässiga arbetsuppgifterna. Detta verkar inte 

våra skolledare ha tänkt på. De framhåller hellre att man bör anställa flera kvalificerade 

bibliotekarier. 

 
Alla informanter är eniga om att bibliotekarien har stor betydelse för bibliotekens 

utveckling. Ingela pekar på viljan hos bibliotekarier att driva utvecklingen i en viss 

riktning. Hon menar också att det är bibliotekarierna som är proffs på vad biblioteket 

kan göra och att de därför måste visa sin kompetens. Ofta har andra ett snävare synsätt 

på biblioteket och kan inte se bibliotekets möjligheter, tror hon. Tryggve menar att 

bibliotekarien måste visa intresse för mer än att hålla ordning på biblioteket och stå 

bakom en disk. Han tycker att bibliotekarien ska vara framåt. Han tycker skolans 

bibliotekarie är drivande, och att det även är en styrka att hon har annan yrkeserfarenhet 

som gör att hon kan relatera till lärare och elever. Det ger henne stor legitimitet på 

skolan. Det går att anknyta till Dressmans forskning som säger att bibliotekariens 

personliga bakgrund är en viktig faktor för dennes pedagogiska arbete. 

 
Sonja anser att det är viktigt att bibliotekarierna är utbildade och att de kan tänka 

utanför de traditionella ramarna. Sonja skulle vilja ha en till bibliotekarie på plats som 

tillsammans med den nuvarande bibliotekarien kan utveckla verksamheten. Tryggve 

berättar att han fick upp ögonen för bibliotekariernas kompetens under sin tid som 

rektor på en annan skola, då han samarbetade mycket med bibliotekarien. Då fick han 

ett intresse för att ta reda på vad som ingår i bibliotekariers utbildning. Göran menar att 

bibliotekarierna måste berätta vad de kan, eftersom deras funktion är underskattad i 

samhället. Det är många som inte känner till bibliotekariers kompetens menar han. 

 
Tryggve menar också att de skulle vilja få den stora gruppen yrkeslärare att använda 

bibliotekets tjänster mer. Han tror att det framför allt handlar om okunskap varför dessa 

lärare inte använder biblioteket. Han tror att genom mer utåtriktat arbete kommer 

yrkeslärarna bli medvetna om bibliotekets tjänster. 

 
För jag tror egentligen inte att det är någon motvilja utan det är i ganska hög 

utsträckning en okunskap om vad man kan få för hjälp från biblioteket. Men man, 

alla har inte riktigt hängt med i, de har en väldigt traditionell bild av vad en 

bibliotekarie är och kan. – Tryggve 

 
Både Ingela och Sonja är inne på det att biblioteket måste bli bättre på att visa vad de 

har att erbjuda. De tror att många har ett traditionellt synsätt på vad biblioteket kan vara 

för någonting. Sonja menar att det inte räcker att som bibliotek skicka ut ett mejl till 

eleverna och fråga om de behöver hjälp med någonting, utan att biblioteket måste vara 

tydlig med vad de kan göra. Hon jämför det med hur man utformar en annons. 
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Biblioteket måste marknadsföra sina tjänster bättre och inte vänta sig att eleverna och 

lärarna självmant inser vilka resurser som finns. 

 
Så har det väl alltid varit, att ska man nappa på ett erbjudande som elev så får det 

inte vara allmänt utan det ska ju vara någon som kan hjälpa mig med det som jag 

håller med på, så jag sparar tid eller får kunskap eller drar nytta av det. Alltså det 

är ju en grundtanke i en annons, ser jag en annons, ser jag att jag har nytta av den 

här produkten då köper jag den, annars rör den mig ju inte. – Sonja 
 

 
6.2.4 Bibliotekariens delaktighet 

Den fjärde nivån i taxonomin handlar om hur delaktig bibliotekarien är i olika grupper 

som arbetslag, råd eller kommittéer på skolan som har relevans för deras arbete. 

 
Samtliga informanter menar att samarbetsformerna på skolan kunde utvecklas mer. På 

Sonjas skola träffas en liten grupp med bibliotekarier, elever och lärare ett par gånger 

per termin för att diskutera frågor kring biblioteket. Bibliotekarien deltar inte på 

arbetsplatsträffar med lärarna eftersom de inte tillhör samma personalgrupp. Sonja tror 

att de hör till gymnasiechefens personal. Hell menar att det är lättare för bibliotekarier 

att hitta samarbetsformer om de arbetar i personalgrupper med andra som arbetar 

pedagogiskt, och inte är hänvisad till kategori ”övrig personal”. Nu vet vi inte exakt hur 

Görans och Tryggves personalgrupper ser ut, men möjligen är det så att lärare hör till 

rektorernas personalansvar och att bibliotekarierna därför tillhör samma personalgrupp 

som exempelvis elevhälsa. Detta kan vara ett hinder i bibliotekariens delaktighet i 

skolan. Limberg beskriver hur det kan vara en risk att bibliotekarien blir en ”outsider” i 

skolan, och upplever sig stå utanför lärargruppen. Sonja tycker sig se att skolan och 

biblioteket blivit två olika organisationer. Det försöker hon råda bot på genom att 

initiera ett samarbete med bibliotekarien. 

 
Så så tänker jag, och här har vi nu haft en dialog med bibliotekarien som är 

jättepositiv till det här, men det tar ju tid innan man för in det till mer rutiner. Så 

på något sätt har biblioteket blivit en enhet där, och skolan där. – Sonja 

 
På Ingelas skola finns ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier i årskurs ett, då ska 

alla elever gå en informationssökningskurs på biblioteket. I övrigt menar Ingela att 

samarbetet minskat de sista åren. Det finns ingen samverkansform mellan rektorer och 

bibliotekarier idag. Förut hade biblioteket driftiga bibliotekarier som fick utmärkelser 

för årets skolbibliotek, men de har slutat. Ingela har haft ett intresse för biblioteksfrågor 

och varit med i en bibliotekspedagogisk grupp under årens lopp, där hon varit med som 

enda rektor, men den har fört en tynande tillvaro menar hon. Hon tror att samarbetet 

lidit under den höga personalomsättningen som varit. Hon menar att det måste finnas en 

långsiktlighet för att kunna driva ett pedagogiskt arbete. 

 
Så det har varit dålig kontinuitet i bemanningen. Och det i sig gör det ju svårt att 

driva något långsiktligt hållbart arbete, pedagogiskt, skolbibliotekspedagogiskt 

arbete. För det är ingen som är med över tid. Så det tror jag är en viktig grundbult 

att det finns en stabil personalstyrka som vill jobba långsiktligt med 

skolbibliotekets roll. – Ingela 

 
Göran nämner framför allt sina visioner om samarbete, snarare än hur situationen är på 

skolan. Han menar att man är i stadiet att förbereda en ny biblioteksplan, och utveckla 
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verksamheten. Just nu läser han och bibliotekarierna forskning kring hur man kan 

genomföra ett pedagogiskt arbete. Göran menar att bibliotekarierna ska arbeta utåtriktat 

och vara med i planering, ingå i arbetslag och ämnesgrupper bland annat.  Han menar 

att han ställer krav på att verksamheten ska vara ute ur biblioteket och inte bara inom 

biblioteket. Han vill inte ha en bibliotekarie som står i biblioteket hela dagarna. På 

frågan om det avsätts tid för detta så är svaret dock nej, utan bibliotekarierna får 

uppdrag att fullfölja, och de får planera sin tid fritt utifrån detta. 

 
I projekt Helvetesgapets delrapport ”Inte utan min rektor” lyfter man fram att 

bibliotekarier, rektorer och lärare bör delta i arbetslag så att det finns möjlighet till 

pedagogiska samtal. Doiron & Davies menar också att för en god läromiljö bör ett nära 

samarbete mellan lärare och bibliotekarie finnas. Bibliotekarien och läraren bör arbeta 

som kollegor, och ta hjälp och lära utav varandra. Det finns vissa oklarheter kring hur 

långt våra informanter nått på denna taxonominivå, men det verkar finnas en hel del att 

göra. Alla eftersträvar mer samverkan, men det saknas organisatoriska 

samverkansformer. 
 

 
6.2.5 Möta organisatoriska utmaningar och lösa problem 

Det här är en av de större nivåerna i Loertschers modell, som handlar om 

problemlösning. Kühne har listat flera faktorer som kan utgöra problem för bibliotekets 

integrering i undervisningen. Dessa kan vara fysiska (som lokal, budget) eller 

psykologiska (arbetsklimat, personal). Många av dessa förekommer hos våra 

informanter. 

 
Ingela ser avståndet som ett problem, för att lärare glömmer av att biblioteket finns och 

att elever inte utnyttjar det spontant. Ingela önskar att det fanns någon som kunde trycka 

på ovanifrån, exempelvis kommunen eller gymnasiechefen, och markera att biblioteket 

är viktigt. 

 
Men det finns problem som rektorer mycket väl kan ta tag i. Sonja arbetar för att få till 

stånd ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare, genom att få bibliotekarien att hålla 

i en informationssökningslektion. På hennes skola har man löst problemet med lek i 

biblioteket genom att ta bort datorteket. Man har även ordnat ett bättre användande av 

lokalerna när de flyttade läromedelshanteringen till receptionen, vilken är vägg i vägg 

med biblioteket. Biblioteket har också börjat sköta registrering och utlåning av bärbara 

datorer samt fått en datasupport i biblioteket vilket Sonja menar får in biblioteket mer i 

den dagliga verksamheten. Detta kan vara ett exempel på att det finns många 

förändringar som kan göras utan stora medel men ändå vara kostnadseffektiva, menar 

hon. Sonja önskar att bibliotekarierna själva kunde lösa problemet med att de inte fyller 

en pedagogisk funktion genom att vända sig direkt till lärare eller elever. 

 
Verksamhetsplaner kan vara ett sätt att möta organisatoriska utmaningar på. I planen 

ska man enligt skolverket beskriva hur organisationen ser ut vilka mål som finns. 

Genom reflektion och fortlöpande uppföljning kan ett förändringsarbete ske. 

 
På Ingelas och Sonjas skola finns inga verksamhetsplaner för biblioteken, vad de känner 

till. Sedan har de ju heller inte ansvaret för att upprätta en sådan plan. På Tryggves 

skola har de nyligen uppdaterat arbetsplanen för biblioteket. Arbetsplanen uppdateras 

kontinuerligt. Tryggve beskriver arbetsplanen som att den är visionen för biblioteket. På 

Görans skola har de haft en gammal verksamhetsplan, som han inte tycker håller måttet. 
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Därför håller han på att göra en ny verksamhetsplan. Han har samlat styrdokument som 

rör biblioteket att ha som utgångspunkt och håller på att läsa in sig på 

biblioteksforskning. I planen vill han ha med långsiktliga mål, ansvarsfördelningar, och 

utveckling gällande funktion och utbud. Göran säger att verksamhetsplanen är en del i 

bibliotekets strategiska utvecklingsarbete. På frågan om vilken betydelse läroplan och 

andra styrdokument har för biblioteket tycker informanterna att styrdokumenten är 

viktiga. Både Sonja, Tryggve, Ingela och Göran nämner den nya skollagen som har 

ställt krav på att alla skolor ska ha tillgång till ett bibliotek. Detta tycker informanterna 

är positivt. De menar dock att deras skolor redan haft bibliotek och att detta snarare är 

en lag som rör friskolor. 

 
Det har vi ju haft inom kommunal skola egentligen en lång tradition utav, även 

om det kan ha varit lite olika nivåer men. Det här är ju tydligare nu ett budskap till 

de fristående skolorna då som inte haft det här förut. Men nu tvingas de till det. 

Nu gäller samma spelregler. – Tryggve 

 
Ingela menar att skollagen fortfarande är otillräcklig och inte sätter tillräckligt entydiga 

krav. Hon menar att lagen fortfarande rymmer en tolkning som gör att vissa satsar mer 

eller mindre på biblioteken. 

 
Men vilken betydelse tillmäter skolbiblioteket utifrån lagtexten det är nog tyvärr 

fortfarande mycket en tolkningsfråga tycker jag, och det är väl det som man kan 

se idag här då till exempel att biblioteket får minskade resurser för man säger att 

vi satsar på bärbara datorer till eleverna nu, och det är inte alls samma sak tycker 

jag.  – Ingela 
 

 
6.2.6 Långsiktliga perspektiv och investeringar 

Loertscher har det långsiktiga perspektivet som en egen nivå. Vill man ha ett bibliotek 

som är uppdaterat och uppkopplat så innebär det ständiga kostnader. Vi har även valt att 

ta in långsiktliga aspekter som inte bara berör det ekonomiska. Detta för att mycket av 

det som nämndes som långsiktliga mål var av annan karaktär. 

 
Sonja menar att förändringar måste få ta tid för att de ska kunna etableras. Hon menar 

att när människor är inblandade måste utvecklingen få ta den tid det kräver, och att det 

då blir ett bättre resultat. Men det som prioriteras är ofta det dagliga arbetet, på grund av 

tidsbrist. 

 
Göran tror att förändring måste ske genom att ändra skolkulturen. Det visar 

forskningen, menar han. Skolkulturen ändrar man långsamt genom ständiga prövningar 

och omprövningar, så att attityder kan förankras. Där har skolledaren en viktig roll 

tycker han. Han menar att det inte bara gäller för bibliotek och skola utan att det i alla 

verksamheter måste finnas en tydlig ledning. 

 
Ponera att jag hade gått ut och sagt att det här biblioteket det bryr vi oss inte om. 

Ja det är klart, då hade vi inte heller fått den skolkulturen att den används 

naturligt, eller hur. Så dom som är ledare i alla verksamheter är otroligt viktiga för 

att sätta en viss kultur på skolan. Vilket företag eller verksamhet som helst. 

– Göran 
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Ingela tycker att rektor bör vara den som kommunicerar behoven mellan lärare, elever 

och bibliotekarier och på så sätt möjliggör bibliotekets utveckling. Detsamma menar 

Tryggve, att bibliotekarien själv inte kan förändra den bilden som många har av vad 

bibliotekarien kan, utan att skolledaren måste hjälpa till och visa på bibliotekariens 

specifika kompetens. 

 
Göran vill omlokalisera biblioteket och har en plan för detta. Han tror att de kommer att 

kunna bygga ett nytt bibliotek inom ett par år. Han vill flytta biblioteket så att det ligger 

mer centralt i skolan. 

 
För vårt bibliotek ligger lite i kanten på skolan men vi ska försöka bygga in den 

mitt i skolan, där det ska vara ingångar från alla olika delar. Så det ska bli en 

naturlig mötesplats på skolan. – Göran 

 
När skolan ligger centralt i byggnaden tror han att det kommer bli lättare att göra den 

till en central resurs i lärandet på skolan. Göran vill även automatisera in- och utlåning 

på biblioteket, då han tror att detta kan skapa tid för bibliotekarierna. Om de inte 

behöver sköta manuellt arbete kan de arbeta mer utåtriktat. Han vill även att 

läromedelshanteringen centraliseras till biblioteket, och ta bort lärarnas 

institutionsbibliotek. Av utrymmesskäl går det inte att genomföra i dagsläget. Han 

skulle vilja att deras gymnasiebibliotek var som ett högskolebibliotek, som alla går till, 

både lärare och elever.  Han är även intresserad av att köpa mer e-böcker som läromedel 

till eleverna. Bibliotekarierna har i detta fall fungerat som ett slags konsulter för Göran 

för att pröva ut om e-böcker är en bra idé. 

 
Vi funderar på om vi skulle kunna gå in i det här med e-böcker så vi ska börja 

pröva det nu i vissa ämnen. Och då har bibliotekarierna här fått utreda vad det är 

för e-böcker som finns tillgängliga, vad de kostar, vad är det för villkor som gäller 

för detta. Så har de fått köpt in dem, och prövat ut dem. Så det är en mängd olika 

saker som de jobbar med.  – Göran 

 
Göran menar att budgeten är ganska tilltagen men ändå inte räcker för de planer som 

finns för biblioteket. Den nya gymnasieförordningen GY11 som innebär nya kurser och 

program kräver att bibliotekets bestånd uppdateras. Det räcker inte pengarna till, enligt 

Göran. Göran planerar alltså flera investeringar som är av långsiktlig karaktär. Här ser 

vi att en skolledares engagemang är en jätteviktig förutsättning för att man skall göra 

investeringar över lång sikt. Men Göran säger också att det är viktigt med bibliotekarier 

som också vill utveckla sin verksamhet för att det skall fungera. 

 
En investering samtliga skolor gjort är att ge sina elever bärbara datorer. Det är 

någonting som krävt pengar och kommer att göra det över lång tid. Det motiveras av 

Tryggve med att det är viktigt att kunna hantera datorer och internet för att kunna klara 

sig idag. Men att läroplanen säger att bok- och bibliotekskunskap är lika viktigt, verkar 

inte räcka för att man skall anställa fler kvalificerade bibliotekarier, som ju är en 

förutsättning för att kunna lära ut det. 
 

 
6.2.7 Biblioteket förväntas bidra till elevers resultat 

I denna nivå av taxonomin bidrar biblioteket till att höja elevernas resultat, med träning 

i informationskompetens, stimulerande till läsning, samarbete med lärare och lärande 

genom tekniska verktyg. I läroplanen finns motsvarande krav på att elever ska söka, 
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sovra och bearbeta information, kritiskt granska och hantera digitala verktyg. Beroende 

på vilket program man går så motiveras färdigheterna olika. 

 
Informationssökning 
Alla informanter uppmärksammar att informationssökning är viktigt, Tryggve och 
Sonja menar att elever tror att de kan mer än de i själva verket gör. Alexandersson och 

Limberg menar också att elever, trots att de verkar tekniskt kunniga, ofta framställer 

färdiga produkter genom att sammanställa olika fakta. På Tryggve, Ingelas och Görans 

skola bedrivs undervisning i informationssökning. Sonja har gett bibliotekarien 

uppdraget att hålla söklektioner för lärarna. 

 
I Tryggves plan för skolbiblioteket ingår mål som att man ska göra eleverna bättre i 

informationssökning. 

 
Vi har en idé om vart vi vill med biblioteket och det är naturligtvis kopplat till de 

här sakerna jag sagt, med informationssökning, att få ut den kompetensen, många 

förstår inte alls att det finns olika typer av sökmotorer och olika typer av 

information. Elever tror att de är jätteduktiga på internet, de är de inte alls. 

– Tryggve 

 
Läsning 
Litteraturen var någonting som det lyste igenom att våra respondenter förknippade med 
bibliotek. Även om de vill framhäva informationssökningen så pratade både Ingela och 

Tryggve om hur viktigt det är att tillgängliggöra litteratur och att arbeta med språket. 

Det är visserligen svenska- och språklärares uppgift att jobba med, men biblioteket 

borde bli en viktig del i det arbetet i och med att det kan tillhandahålla ett brett utbud för 

fri läsning. 

 
Tryggve säger att de uppmärksammat att eleverna på skolan som läser yrkesprogram 

ofta är mer läsovana än andra grupper. Därför har de satsat på ett läsprojekt där alla 

elever ska läsa tjugo minuter varje morgon. De får välja vilken bok de vill. Det har gjort 

att utlåningsfrekvensen har höjts i biblioteket. Tryggve menar att bra läsförståelse 

förhöjer resultaten i alla ämnen och därför är väldigt viktig. På biblioteket har man även 

sett ett behov att köpa in mer varierad litteratur som resultat av projektet. 

 
IT 
Limberg skriver om hur datorer ofta av elever betraktades som någonting som inte har 
med biblioteket att göra, förutom att de ibland kan vara lokaliserade i bibliotekslokalen. 

Biblioteket ses mer som ett ställe som tillhandahåller fysiskt material, som böcker och 

”fakta”. Många forskare menar att biblioteket även skall ha hand om tekniken. Det 

eftersom biblioteket är skolans naturliga informationscentrum och det blir naturligt att 

tillhandahålla alla informationsmedier som en samlad resurs, vilket Nilsson menar. 

 
Inga anspelningar görs i läroplanen på att biblioteket är en resurs för teknik eller 

informationssökning. I teorin är det alltså en möjlighet att endast använda biblioteket till 

att hysa böcker för fritidsläsning. Men i praktiken blir det kanske opraktiskt att särskilja 

tekniken och informationssökningen från biblioteket i och med skolinspektionens 

kriterier. Teknik och informationssökning kopplas däremot ofta samman på så sätt att 

tillgång till teknik är en förutsättning för att kunna tillägna sig och bearbeta information. 
 
 

 
26 



Ingela upplever att det satsas mer på IT-utveckling än på biblioteket, och diskussionen 

handlar om huruvida man skall använda traditionella läromedel eller digitala, men ingen 

nämner biblioteken. Ingela tror också att lärare kanske väljer att använda biblioteket 

mindre för att de tror att de kan hitta all information i datorn istället. Det verkar som om 

dess funktion blivit mer en lagerlokal för litteratur. Hon tycker att bibliotekets funktion 

förväxlas med IT-utveckling och att man kan se att kommunen väljer att satsa mycket 

på IT kanske på bekostnad av biblioteket. 

 
Ja de ställs mot varandra. Ja det handlar väl om ekonomi, det kostar att satsa på IT 

men att göra bortprioriteringen av fysisk litteratur det är, nej jag tycker den är fel 

för jag tror vi behöver både och. En dator kan ju inte ersätta ett skolbibliotek. För 

skolbibliotek är så mycket mer än bara böckernas som står i det, det handlar ju om 

kompetens också hos personalen. – Ingela 

 
Ingela menar att det finns en syn på datorn som något som kan ersätta biblioteket, detta 

finner hon både bland ansvariga i kommunen och bland lärare. Hon tror att man måste 

försöka få biblioteket till att bli ett lika naturligt verktyg som datorn, och att inte det ena 

utesluter det andra. Å andra sidan hanterar biblioteken på Ingelas och Sonjas skola 

elevernas bärbara datorer och har även datasupport i biblioteket, vilket kan ses som ett 

försök hos de ansvariga att minska klyftan mellan biblioteket och tekniken. 

 
Ett exempel på att fokus på skolan ligger på IT är att man nyligen upprättat en IT-plan 

där det står att eleverna ska tränas i att använda digitala verktyg och hantera 

information. Den ska även innehålla hur support ska organiseras och hur 

kompetensutveckling ska ske. Men de har däremot ingen biblioteksplan. 

 
Tryggve är också inne på ämnet IT-utveckling och menar att biblioteken är viktiga i det 

mer tekniska informationssammanhang som finns på skolan, där många läromedel 

numera är på webben. Han berättar att han hört attityder från andra där man menar att 

yrkeselever inte har någon användning för datorer. Det tycker Tryggve är fördomsfullt, 

då han menar att datorerna ger möjligheter och stöd till elever. På skolan har de en IT- 

pedagog, men Tryggve menar att IT-pedagogen inte ersätter bibliotekarien, utan att 

dessa kompetenser kompletter varandra. Han ser tekniken som något som kommer göra 

bibliotekariens kompetens mer efterfrågad i framtiden. 

 
Hos Göran, där man eventuellt skall satsa på e-böcker, är det bibliotekarierna som fått i 

uppgift att utforska lönsamheten i detta. Hos Göran finns även flera datorer i biblioteket 

där man tillhandahåller databaser, och bibliotekarierna skall hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 
Samarbete 
Bibliotekariers och lärares samarbete är något som forskningen ofta framhäver som 
idealt. Våra respondenter säger samtliga att samarbete förekommer men till vilken grad 

kan vi inte uttala oss om. Det verkar mest handla om att olika lärare ibland söker upp 

bibliotekarien för att hålla i undervisning om informationssökning eller att ta fram 

böcker inom ett visst ämne. Det är ofta språklärarna och samhällslärarna som använder 

biblioteket i undervisningen, inte så mycket övriga lärare som idrotts- och yrkeslärare. 

Tryggve menar att det beror på lärarnas kunskap och intresse. Varje år har 

bibliotekarien på Tryggves skola en genomgång av biblioteket med varje klass. 

Bibliotekarien undervisar även i informationssökning. Denne är då ibland ute och 

besöker klasser, men de flesta aktiviteterna sker i biblioteket. Att det bara finns en 
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utbildad bibliotekarie innebär att biblioteket stängs om bibliotekarien är ute i 

klassrummen, vilket är en begränsning menar Tryggve. För att öka samarbetet krävs det 

ytterligare en tjänst. 

 
Hos flera informanter finns en bedömning av att vissa lärare använder biblioteket 

mycket mer än andra. Göran menar att lärare i svenska, SO, och engelska använder 

biblioteket mycket mer än exempelvis NO-lärare och idrottslärare. Detta tror han 

handlar mycket om traditioner inom ämnesgrupper, som hör ihop med skolkulturen. 

Ingela nämner också att kärnämneslärarna som svensk- och engelsklärare oftare 

uppmärksammar bibliotekets roll. Men även dessa lärargrupper kan använda biblioteket 

mer, tycker hon. Ofta vill de köpa in resurser till skolhusets egna institutionsbibliotek, 

istället för att tänka på vilka resurser biblioteket har. Hon tror att biblioteket är 

någonting lärarna glömmer bort, dels på grund av avståndet, men kanske för att de anser 

att de kan hitta informationen i datorn istället. Tryggve menar också att svenska och 

engelska lärarna är de som har det största samarbetet med biblioteket. Han menar att det 

är ett problem eftersom den största gruppen lärare på skolan är yrkeslärarna. Han anser 

att även yrkeslärarna behöver bibliotekets resurser för att hänga med i utvecklingen, 

eftersom även innehållet i yrkesutbildningarna blir mer teoretiskt och tekniskt idag. 

 
Ingela menar att lärarna har en viktig del i att få eleverna att komma till biblioteket. 

Men först och främst måste lärarna själva se fördelar med att använda biblioteket. 

Därför pekar också Ingela på vikten av att biblioteken ser behoven hos lärarna. Om 

lärarna blir medvetna om hur de kan använda biblioteket kan ett intresse byggas upp. 

Om inte, är risken att lärarna känner att de blir dittvingade, tror Ingela. 

 
Göran menar att han förväntar sig att hans bibliotekarier skall samarbeta med lärare, 

men att han inte strikt säger åt dem att avsätta tid för det. Det är något han förväntar sig 

och något som hans bibliotekarier gör. 

 
Enligt Sonja finns det inte så mycket samarbete idag men hon berättar att man försökt 

intensifiera samarbetet genom att starta en dialog med bibliotekarien. Sonja säger att 

samarbete kan vara trögt att få igång och att det tar tid att skapa nya rutiner. Hon vill 

göra något för att biblioteket ska utnyttjas bättre. Hon menar att hon insett att biblioteket 

och skolan är två olika organisationer och att det är ett hinder i att kunna utnyttja 

biblioteket fullt ut. 

 
I samarbetet har Sonja bland annat velat få bibliotekarien att hålla 

informationssökningslektioner med lärare, och tänka i nya banor om hur man kan 

utveckla biblioteket. Idag använder lärarna framför allt biblioteket för att söka 

information och be bibliotekarien att plocka ihop böcker. Sonja vet inte i vilken 

utsträckning men tror att det kunde vara mycket mer. Hon tycker att lärarna har mycket 

arbetsbelastning på sig idag och att biblioteket därför kan vara en resurs för dem i 

undervisningen som underlättar deras arbetsbörda och fungerar som ett serviceorgan. 

Tryggve anser också att biblioteket har en viktig uppgift i att stötta lärarna i deras 

arbete. 

 
Kulthaus taxonomi över bibliotekariens olika pedagogiska roller anser som önskvärt att 

bibliotekarien arbetar med kvalificerade pedagogiska uppgifter. Där motsvaras nivå ett, 

två och tre av organisering av samlingarna, presentation av bibliotekets resurser och viss 

undervisning i informationssökning. De steg som saknas hos våra respondenter är steg 

fyra och fem, att de bedriver undervisning i flera steg och att de är delaktiga i elevernas 
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kunskapsprocess över längre tid. De senare är inte möjligt då det skulle kräva ett 

djupare samarbete med lärarna. Göran verkar vilja detta men hos Sonja finns helt enkelt 

inte den tiden. Sonja påpekar att en väg till samarbete skulle vara om bibliotekarierna 

själva kunde hitta sätt att hjälpa lärare i arbetet och erbjuda det. 

 
Skolledarna vi intervjuat är medvetna om bibliotekariens expertis, tvärtemot vad viss 

forskning hävdar. Saken är den att det är läraren som är experten på att undervisa, och 

har i våra fall stor frihet i hur de lägger upp sin undervisning. Att biblioteket integreras 

är därför beroende av att läraren vill använda sig av biblioteket och bibliotekarien i sin 

undervisning. Berg skriver om att det har att göra med kårandan, om man arbetar 

individuellt eller samarbetar över professionsgränserna. Det som skolledare kan göra är 

att uppmuntra en samarbetande attityd och organisera skolan så att bibliotekarien får 

arbeta närmare lärarna. Hell föreslår att bibliotekarierna inordnas i arbetslag så att de 

kan få en naturlig grund för samarbete. Mycket av det pedagogiska ansvaret blir 

delegerat, på grund av att skolledarnas arbetsbörda är för stor. Det kan ha en negativ 

inverkan på hur biblioteket används. 
 

6.2.8 Uppföljning och utvärdering 

Den här nivån förkroppsligar det idealiska biblioteket på fler sätt än att man utvärderar. 

Men för att undvika överlappning har vi valt att fokusera på just utvärdering och 

uppföljningsaspekten. Utvärdering är viktigt när man skall utveckla en verksamhet, det 

är också något som man ofta inte hinner med. Det är reglerat i lag att varje kommun 

skall ha en verksamhetsplan för skolan, och varje skola skall också ha en lokalt 

utarbetad arbetsplan som visar hur de tänker organisera arbetet och utveckla det. 

Biblioteket behöver inte nämnas i den. Och det gör det inte heller hos våra 

rektorsrespondenter. Eftersom verksamhetsplanen skall vara ett levande dokument som 

följs upp och utvärderas vore det kanske bra om biblioteket fanns omnämnt där. 

 
Av våra gymnasiechefer håller Göran för närvarande på att komponera en ny 

biblioteksplan, eftersom den gamla var dålig. Vi vet inte om det låg en utvärdering 

bakom. Men han har i alla fall följt upp den. 

 
Tryggve har som sagt kontinuerliga samtal med bibliotekarien om vad de vill med 

biblioteket. Så han tar del av att bibliotekarien följer upp sitt arbete. Huruvida hon har 

strategier för hur hon utvärderar sitt arbete det vet vi inte, vi vet bara att 

gymnasiechefen tar del av informationen. 

 
Loertscher nämner både att mätbara faktorer och små synliga förändringar i skolan kan 

vara grund för att dra slutsatser kring det egna arbetet. Det har man gjort på Tryggves 

skola med läsprojektet vi nämnt tidigare. Man märkte att de elever som fick läsa varje 

dag gick från serietidningar till ”riktiga” böcker, och därför fick projektet stöd till att 

fortsätta. Det är ingen egentlig biblioteksverksamhet dock men det berör biblioteket på 

så sätt att det är därifrån eleverna lånar sina böcker och därför blir beståndet viktigt. 

 
Sonja säger att man skulle kunna göra en enkät bland eleverna för att veta om de 

använde biblioteket och för att veta hur man skulle kunna förbättra det. Men det är 

ingen i skolan som tar på sig ett sådant jobb. Sonja menar också att bibliotekarierna 

själva kan utvärdera sin egen verksamhet när de märker att ingen nappar på deras 

förslag. 
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… om det inte händer vid första inbjudan så kanske det beror på att 

arbetsbelastningen på lärarsidan var väldigt kraftig, då kanske man får hitta en ny 

väg, och hela tiden hitta det här samspelet, och även från lärarna, vad är det vi vill 

ha bibliotek till? – Sonja 
 

6.3 Sammanfattning av analysen 
Efter att ha gått igenom alla nivåer i Loertschers taxonomi märktes det att vissa nivåer 

var enklare att uppfylla än andra, men det fanns stor förbättringspotential hos alla 

informanter. Skolledarna visade sig vara olika insatta i bibliotekets roll men samtliga 

verkade intresserade av att lära sig mer. Det fanns många hinder i vägen för att utveckla 

biblioteket, inte minst vad gällde tid och ekonomiska resurser. Alla tyckte det var viktigt 

att ha progressiva bibliotekarier, men det var bara två av våra respondenter som hade 

den personal man ville. Vad vi fann problematiskt var att bibliotekarierna inte verkade 

sitta med i styrgrupper över huvud taget. Och det verkade som att det ledde till sämre 

kommunikation mellan bibliotekarierna och resten av skolan. Två av informanterna 

beskrev hur de hade löst problem i anknytning till biblioteket, den ena mer reaktivt och 

den andra mer aktivt. Vad gäller verksamhetsplaner så skiljde det sig också mycket åt. 

Skolcheferna hade verksamhetsplaner för skolbiblioteket, men inte rektorerna, vilket 

inte heller var deras ansvar. Våra respondenter hade vissa långsiktliga planer, där var 

det svårt att skilja på konkreta planer och visioner. En av informanterna ville både 

bygga om, automatisera samt köpa in e-böcker som läromedel. De övriga tre hade inga 

konkreta planer, de hade visioner om att bibliotekarierna skulle bli en del av 

undervisningen. Men de påpekade att lärarna får undervisa hur de vill och att sådant tar 

tid och resurser som de inte hade för tillfället. Vad gäller nivå sju så verkar våra 

respondenter anse att biblioteket kan spela roll inom både IT, informationssökning, 

språkutveckling och planering av undervisning, men det sätts föga press på att 

biblioteket skall bidra inom samtliga områden. Regelbunden utvärderingen av 

bibliotekets verksamhet verkar inte förekomma, utan sker sporadiskt. 
 

 
 

7. Diskussion och slutsatser 
Här kommer vi först diskutera kring vårt resultat och faktorer som kan ha påverkat 
empirin. Sedan följer en kortare reflektion kring vår metod och därefter redogör vi för 

de slutsatser vi erhållit. 
 

 
 

7.1 Diskussion 
En faktor som vi misstänker kan ha spelat in på resultaten och som vi inte tog med i 

beräkningen är hur de olika skolorna var organiserade. Sonjas och Ingelas skola hade 

fler än tre gånger så många elever än som fanns hos Görans och Tryggves skolor. 

Sonjas och Ingelas skola är en sammanslagning av fem skolenheter i fem olika skolhus. 

Det medför antagligen fler nivåer i organisationen och att gymnasiechefens möjligheter 

till nära samarbete med biblioteket blir väsentligt mindre än hos Göran och Tryggve, 

vars arbetsrum inte låg alls långt ifrån biblioteken.  Med tanke på att Sonja och Ingela 

hade var sitt ansvarsområde utöver sina program, Ingela hade vaktmästeriet och Sonja 

elevhälsan, så skulle det vara intressant att undersöka ifall det hade inneburit ändrade 

förutsättningar om även biblioteken hade var sin ansvarig rektor. 

 
I och med att skolorna skiftade en del i storlek, ekonomisk situation med mera, så var 

det svårt att säga något om generella skillnader och likheter mellan gymnasiechefer och 
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rektorer som grupp. Det hade varit intressant att göra vidare studier med både skolchef 

och rektorer från samma skola. Det hade kanske också varit givande att kombinera de 

intervjuer vi gjorde med andra metoder, exempelvis deltagande observationer. Eller att 

intervjua bibliotekarierna om deras uppfattning, för att kartlägga ett eventuellt glapp 

mellan retorik och praktik. 

 
Mycket i forskningen talar som vi visat för att bibliotekarien måste marknadsföra sin 

kompetens till skolledaren och motivera högre anslag för att utveckla skolbiblioteket 

(Hell 2008, s. 69ff). Forskningen verkar gärna framhäva problemet med skolledare som 

glömmer bort biblioteket (Kühne 1993, s. 232). Våra intervjuer gav oss även skolledares 

syn på biblioteksverksamheten och professionen som sådan. Även om den så klart inte 

är helt objektiv så gav den oss en motbild till biblioteksforskningen. Många 

bibliotekarier som är ”av den gamla skolan” som Göran uttryckte det, är kanske inte alls 

intresserade av att utveckla biblioteket.  En annan informant ansåg att bibliotekarier inte 

kunde sitta och vänta på att elever kommer av sig själva, utan att de borde marknadsföra 

sig utåt. Kanske finns det hos skolledare en högre förväntan på skolbibliotekariernas 

profession än förut.  I två av biblioteken vi besökte tog bibliotekarier hand om ut- och 

inlåning av bärbara datorer, läromedelshantering implementerades delvis i biblioteket 

och datasupport fanns där. Detta är funktioner som inte nödvändigtvis ingår i 

bibliotekariens yrkesroll, men som forskning ofta framhäver som en naturlig del av 

biblioteket och som kan ge bibliotekarien ökad legitimitet i skolan (se Nilsson 2003). 

Det förutsätter dock att mer resurser tillförs i form av personal så att inte arbetsbördan 

ökar. Då kanske tvärtom konsekvensen blir att de vanliga arbetsuppgifterna blir lidande. 
 

 
 

7.2 Metodologiska reflektioner 

I efterhand märkte vi att vi borde varit uppmärksamma på ytterligare en faktor som 

påverkar intervjuer. Repstad skriver att det kan uppstå särskilda problem när man 

intervjuar ledare och elitpersoner, på så vis att ”man riskerar att få inlärda och väl 

förberedda föredrag som präglas av organisationens officiella uppfattningar” (Repstad 

2007, s. 103). Repstad beskriver också ledare som rationellt inriktade, som vill prata 

fakta istället för känslor, vilket leder till att uppvärmningsfasen och nedkylningsfasen av 

intervjuerna (som enligt metodböcker skall finnas i början och slutet för att skapa 

förtroende hos respondenten, se Wildemuth 2009, s. 236) endast ses som slöseri med 

tid. Våra respondenter pratade gärna länge om hur viktigt det är med ett bra bibliotek 

men de rättade sig inte efter våra frågor utan kom gärna in på annat också. Genom att vi 

hade valt semistrukturerade intervjuer som metodologisk ansats kunde vi fånga upp det. 

 
Samtliga skolledare var väldigt verbala och svängde sig obehindrat med svåra begrepp. 

Ibland var det svårt att avgöra vad som bara var fin retorik och vad som omsattes i 

praktiken. Flera informanter pratade exempelvis hellre om sina visioner om framtiden 

än hur situationen var i dagsläget. När vi frågade hur det såg ut så upplevde vi att de 

svarade med hur de ville att det skulle se ut. Vi upplevde att rektorsrespondenterna var 

mer benägna att påtala brister och svårigheter än gymnasiecheferna. Detta kanske beror 

på att gymnasiecheferna som ansvariga hamnar i ett försvarsläge. Detta innebär å andra 

sidan att rektorerna kan ”slå ifrån sig” vissa saker och hänvisa till överordnade. Kanske 

är det något som hör till skolledare överlag att de är duktiga på att undvika besvärliga 

situationer som kan ställa dem i dålig dager. 

 
Trots osäkerheten kring vad som är stora ord och vad som är handling, tycker vi att vi 

mellan raderna kan urskilja skolledarnas syn på biblioteket. När det gäller 
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forskningsfrågan om hur skolledare arbetar med biblioteket, kan vi heller inte göra 

anspråk på att de verkligen arbetar på det här sättet, men vi har fått en bild av hur 

skolledarna tycker att utveckling ska ske. 

 
Vi är nöjda med vårt val av teori. Men det hade varit bra ifall vi hittat den redan i början 

av vårt arbete. Då hade vi kunnat utarbeta intervjuerna efter den. Vilket inte var fallet 

nu. Som det är nu så överlappar vår empiri lite grann, och det hade varit bra att undvika. 

Det är alltid svårt att avgränsa olika ämnesområden, och för vårt syfte har modellen 

fungerat väl. 
 

 
 

7.3 Slutsatser 
 

 

Vilken syn på skolbiblioteket och dess funktion i skolan kan skönjas hos fyra 

skolledare på kommunala gymnasieskolor? 

 
I våra intervjuer framkom att det fanns en ganska bred syn på vilken roll biblioteket kan 

spela. Men att den huvudsakliga funktionen idag var att låna ut böcker. Visionerna kan 

skifta mellan allt från kulturcentrum till bildningscentrum, men det man saknade mest 

av bibliotekets funktioner var dess pedagogiska roll. Alla ville att bibliotekarierna skulle 

ut och undervisa, de framhävde bibliotekariernas specifika kompetens som en outnyttjad 

resurs.  Bibliotekets sociala roll var inget som man verkade eftersträva. Två av våra 

respondenter framhöll också bibliotekets demokratiska funktion genom att det ger 

eleverna förutsättningar att orientera sig som samhällsmedborgare. 

 
På det hela taget verkade det inte skilja särskilt mycket mellan rektorerna och 

gymnasiecheferna vad gäller syn på bibliotekets funktion i skolan. I samtliga skolor har 

man satsat på IT, men bibliotekets relation till denna nya teknik uttrycktes olika. Dels 

skulle biblioteket vara ett center för ny teknik och dels skulle bibliotekets resurser 

utgöra ett komplement till de bärbara datorerna och IT-supporten. En rektor uttryckte 

oro för att gymnasiecheferna på hennes skola tänkte ersätta biblioteket med datorer. 

Samtliga skolledare hade en positiv bild av biblioteket i stort, men det lyste igenom hos 

rektorerna att deras bibliotek hade vissa svårigheter att nå sin fulla potential. 

 
Man kan sammanfattningsvis säga att skolbiblioteket kunde tillskrivas många viktiga 

funktioner av informanterna, både genom dess medier och genom bibliotekarierna. Där 

fanns också en diskrepans mellan vad våra respondenter såg att biblioteket kunde vara 

och vad det faktiskt var. 

 
Hur arbetar de med att utveckla biblioteket? 

 
Förutsättningarna för informanterna var väldigt olika, i och med att gymnasiecheferna 

hade ansvar för både ekonomi och biblioteket, medan rektorerna ansvarade för olika 

gymnasieprogram och saknade mandat att ändra i biblioteket. En av våra rektorer gjorde 

inte så mycket för att utveckla biblioteket. Medan den andra försökte att verka inom sitt 

handlingsutrymme, genom att bl.a. komma med konstruktiva förslag till bibliotekarien. 

Hon hade även organiserat om lokalerna nyligen. Gymnasiecheferna skiljde sig också 

mycket åt inbördes, trots att de hade samma ansvar. En tryckte på och den andra var 

mer avvaktande, vilket hade sina skäl då denne var vikarie i väntan på en ny 

gymnasiechef. 
 

 

32 



Samtliga tycker att de har en viktig roll att spela i bibliotekets utveckling. En av 

respondenterna därför att han kan förändra skolkulturen till att bättre omfamna 

biblioteket som resurs och skapa en bildningskultur. En annan beskriver det som att hon 

är den som trycker på knappen i många processer. Samtliga tycker att det är en 

långsiktlig process, lärares och bibliotekariers samarbete måste få ta tid på sig att 

utvecklas naturligt. 

 
Det är en förutsättning för att ha ett bra bibliotek att även skolbibliotekarien är positiv 

till utveckling och driver på, att denne kan marknadsföra sig och ta egna initiativ. 

Skolledarna kan själva inte utveckla biblioteket. Ett problem är att de inte har ekonomin 

att anställa och att de bibliotekarier som finns är för passiva. 

 
Motiven för att utveckla biblioteket verkar vara varierande, men ofta handlar det om ett 

personligt engagemang och erfarenheter hos rektor eller gymnasiechefen som gör att de 

ser bibliotekets värde.  Att överordnade prioriterar biblioteket är viktigt även för 

skolledare. 

 
Hur våra informanter arbetar med biblioteket verkar sammanfattningsvis hänga samman 

med faktorer som deras personliga intresse/engagemang, befogenheter, pengar, tid och 

bibliotekariens vilja att arbeta utåtriktat. 

 

8. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att utforska skolledares syn på skolbibliotekens funktion 
och hur de eventuellt arbetar med att utveckla dem. Detta för att ge en bredare bild av 

skolbiblioteksutveckling. Ofta hörs att skolledaren är en nyckelperson för 

skolbiblioteket. Men vad har nyckelpersonerna för förutsättningar själva, och vad har de 

för synpunkter på skolbiblioteket som vi inte får ta del av som bibliotekariestudenter? 

Våra frågeställningar var: 

 
 Vad har skolledningen på kommunala gymnasieskolor för syn på biblioteket och 

dess funktion i skolan? 

 Hur arbetar de med att utveckla biblioteket? 
 

I avsnittet med tidigare forskning har vi redogjort för vad biblioteksforskningen säger 

om skolbibliotek. Vi har också försökt få med forskning om skolan som organisation, 

för att bättre förstå skolledarens kontext. Vi har även gett en kortfattad juridisk 

bakgrund till vad lagen säger om skolbibliotekets funktion. 

 
Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med två gymnasiechefer och två rektorer 

vid olika kommunala gymnasieskolor och analyserade dem med hjälp av Loertschers 

åtta nivåer i skolledarens taxonomi. Vi fann att respondenterna hade en bred syn på 

bibliotekets möjliga funktioner. De tänkte sig att biblioteket kunde spela flera roller, 

bland annat demokratisk, kulturell eller bildande, och att bibliotekariens kompetens 

kunde tas tillvara på flera sätt. Men i dagsläget verkade de mest användas till att husera 

böcker och bibliotekariens mest avancerade arbetsuppgift var att ibland hålla lektioner i 

informationssökning. 

 
Handlingsutrymmet var olika stort för rektorerna och skolcheferna, likaså de 

ekonomiska resurserna. En annan faktor som verkade spela roll i hur de arbetade med 

att utveckla biblioteket var deras personliga intresse och erfarenheter. De var inte 
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ointresserade av vad biblioteket hade att erbjuda, men det skiljde sig åt hur aktivt de 

arbetade med utveckling. De framhöll vikten av att bibliotekarien själv är intresserad av 

att utveckla biblioteket. De nämnde också att utveckling är en långsiktlig process där tid 

till reflektion behövs. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 

 
 

Informantens bakgrund 
 

1.  Hur länge har du jobbat här 

2.  Vad har du arbetat som innan? 

3.  Din roll 

a.) Vad har du för ansvar? 

b.) Vilka arbetsuppgifter ingår i ansvarsområdet? 

4.  Använder du biblioteket för egen del, hur? 
 

 
 

Skolans situation 

5.  Berätta om skolbiblioteksverksamheten på din skola! 

Resurser: 

a.   Hur ser det ut med personalbemanningen? 

b.  Utrustning 

c.   Budget 

6.  Hur används biblioteket av lärare och elever? (funktion) 

7.  Hur bidrar biblioteket till att nå målen i läroplanen? 

8.  Vilka lokala arbetsplaner har ni på skolan? (som rör biblioteket i första hand?) 

9.  Vilken praktisk betydelse har andra styrdokument som läroplanen, kommunala 

verksamhetsplaner? 

10. Vad krävs för att biblioteket når sin fulla potential? 
 

 
 

Skolbibliotekets utveckling 

11. Arbetar ni med att utveckla biblioteket? Om ja: hur och varför? Om nej: varför inte? 

Gjort något senast när? 

12. Har det funnits några specifika svårigheter för er vad gäller bibliotekets utveckling? 

13. Vilken betydelse har skolledaren för biblioteks utveckling? 

14. Vilken betydelse har bibliotekarien för biblioteket? 

15. Vilken betydelse har lärare? 

a.   Samarbetar dessa parter och om ja: utveckla? 


