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Abstract: The study aims to examine how school librarians at 

elementary school work with the curriculum and the 
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Five themes were distinguished in how school librarians 

work with the curriculum: Curriculum as target documents, 

Curriculum as working in partnership, Curriculum as control 

tools for working with source criticism, Curriculum as 

control tool for working with fiction, Curriculum as a support 

for defining profession. Three themes were distinguished in 

the difficulties of the work on the curriculum; Lack of time, 

Lack of knowledge and availability and Lack of formulation 
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In all themes, there were examples of coercive, mimetic and 
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resemble each other.  
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1. Inledning 

 
Skolbibliotekens funktion är en fråga som ständigt är aktuell i diskussionerna kring 

skolbibliotek. Redan på 1930-talet gavs skriften Om skolbiblioteket i folkskolan och 

dess samband med skolarbetet ut. Den beskrev redan då hur skolbibliotekets syfte är att 

vara en integrerad del av undervisningen och inte en isolerad del i skolans verksamhet 

(Lundewall, 1933 refererad i Limberg 2003). Idag har skollagens skrivelse om 

skolbibliotek förtydligat skolors skyldighet i fråga om skolbibliotek i att alla skolor ska 

ha tillgång till ett skolbibliotek (Skollagen, SFS 2010:800). Vad ett skolbibliotek 

innebär konkretiseras inte vidare. Inte heller om skolbiblioteket skall bemannas 

och/eller bemanningsgrad och utbildningsbakgrund. 2014 tillfrågades alla rektorer i 

Sverige om graden av bemanningen i biblioteket på respektive skola där resultatet 

visade att majoriteten av skolorna hade mindre än tio timmar avsedd tid för att bemanna 

skolbiblioteket per vecka (Kungliga Biblioteket, 2016a).  

 

Skolbibliotekens varande regleras i skollagen och bibliotekslagen. I Skollagen 36 §, är 

texten formulerad att “eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” 

(Skollagen, SFS 2010:800). Samma skrivelse finns i Bibliotekslagen (Bibliotekslag SFS 

2013:801) 10 §. Vidare nämns inte skolbibliotek i styrdokumenten förrän i läroplanerna.   

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (läroplanen används 

också med titeln Lgr11) finns bibliotek utskrivet en gång och då under rubriken Rektors 

ansvar “skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (Skolverket, 2011 s. 18).  

 

Osäkerheten kring skolbibliotekets varande och funktion påverkar praktiken. Kungliga 

bibliotekets undersökning (2016c) kring grundskole- och gymnasiebibliotekens 

pedagogiska resurser bygger på svar från skolbibliotek med minst 20 timmars 

bemanning i veckan. På frågan “Vad skulle behövas för att er skolbiblioteksverksamhet 

ytterligare skulle fungera som en pedagogisk resurs för att bättre kunna stödja eleverna 

att nå sina utvecklingsmål?” (s. 50) var svaren för lite personal, rektorers och 

pedagogers ointresse och okunskap kring skolbiblioteket samt platsbrist de största 

hindren för att kunna fungera som en pedagogisk resurs. Majoriteten upplever att de inte 

kan vara den pedagogiska resurs som är möjlig. Endast ett skolbibliotek upplever sig 

vara den pedagogiska resurs som är möjlig och kopplar sitt utvecklingsarbete specifikt 

till läroplanen. 

 

Denna uppsats vill därför närmare studera läroplanens funktion för 

skolbiblioteksverksamheten i ett lärande- och organisationsperspektiv. Med 

utgångspunkt i Kungliga bibliotekets undersökning väcktes intresset av att studera 

läroplanens funktion för skolbiblioteksverksamheten. Eftersom undersökningen inte 

vidareutvecklar hur läroplanen används för det skolbibliotek som upplever läroplanen 

som en del av sitt utvecklingsarbete vill denna uppsats undersöka några 

skolbibliotekariers förhållningssätt till läroplanen. Jag har dessutom egen erfarenhet av 

att arbeta som skolbibliotekarie med ett intresse för hur läroplanen används av 

skolbibliotekarier.    
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1.1 Problemformulering 

 
Louise Limberg (2013) seniorprofessor inom Biblioteks och informationsvetenskap 

med fokus på forskning kring skolbibliotek och informationshantering, beskriver det 

komplexa med skolbiblioteket som institution då det befinner sig i gränslandet mellan 

två områden; det kulturpolitiska och det skolpolitiska. Skolbiblioteket måste relatera till 

såväl folkbibliotek som skola, att se sig styras av såväl kulturpolitiska mål som mål som 

styr skolan. När den senaste läroplanen publicerades tillkom mål som konkretiserade 

respektive ämnes kunskapskrav rörande såväl informationshantering som källkritik och 

läsning (Skolverket, 2011). Däremot saknades precisa och konkreta mål kring formerna 

och funktionerna för skolbibliotek. Därför är det intressant att närmare undersöka hur 

läroplanen som styrdokument upplevs påverka skolbiblioteket idag.  

 

Med start under hösten 2016 är det möjligt för skolor att söka ekonomiskt bidrag från 

regeringen till förstärkning i sitt skolbibliotek (Skolverket, 2016a). Om det möjliggör att 

skolor och rektorer får en ökad kunskap kring skolbiblioteket och dess funktion kan 

detta bidra till en ökad kvalitet vid tillsättningen av skolbibliotekstjänster. I skoldebatten 

idag är likvärdig skola ett begrepp som blir allt viktigare. Anmärkningsvärt är att 

Sverige i de senaste PISA-resultaten höjt sina resultat i alla ämnen utom i fråga om 

likvärdigheten mellan skolor. Likvärdighet som begrepp inom PISA innebär hur väl 

skolor kan ge elever oavsett bakgrund samma möjligheter att lyckas (Skolverket, 

2016c). Frågan om likvärdighet blir också central när det gäller bemanning på 

skolbibliotek. Hur denna studies skolbibliotekarier ser på läroplanen och dess funktion 

ger en bild av hur skolbibliotekarier kan påverka en skolas arbete och då skapa 

skillnader mellan skolor som inte har en skolbibliotekarie och därmed likvärdigheten.  

 

Kungliga bibliotekets undersökning (2016c) slår fast att skolbiblioteken i Sverige skiljer 

sig åt i fråga om bemanning, resurser, lokaler och personalens intresse och kunskap. 

Eftersom läroplanen inte är något som diskuteras vidare i Kungliga Bibliotekets rapport 

vill denna uppsats ta avstamp i möjligheterna och utmaningarna kopplat till läroplanen 

för att närmare undersöka skolbibliotekariers syn på arbetet kring läroplanen. Ur ett 

Biblioteks och Informationsvetenskapligt perspektiv är det intressant att studera hur 

skolbibliotekarier förhåller sig till läroplanen i sitt arbete då det dels är en fråga om 

yrkesstatus och profession, men också hur skolbibliotekarier möjligen använder sig av 

läroplanen som ett verktyg för skolutveckling. 

 

Det finns inte mycket forskat om skolbibliotekariers syn på läroplanen. Flera uppsatser 

beskriver däremot hur pedagoger och skolbibliotekarier ser på samarbete, utan att 

koppla till läroplanen. Därför fyller denna uppsats en lucka i forskningen om 

skolbibliotek och läroplan. Holmqvist och Pålsson (2013) beskriver dessutom behovet 

av att studera skolbibliotek nationellt utifrån vad skolbibliotek egentligen har för 

betydelse för elever idag och pekar på vikten av att just koppla detta till de aktuella 

styrdokumenten. 
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1.2 Syfte 

  
I uppsatsen undersöks skolbibliotekarier på grundskolan och deras förhållningssätt till 

läroplanen. Fokus kommer att ligga på kopplingen mellan läroplan och 

skolbibliotekarier på grundskolor med resursstarka bibliotek. Med resursstarka bibliotek 

avses skolbibliotek med resurser avsatta i fråga om personal, ekonomi och väl 

fungerande som en pedagogisk resurs. Syftet med uppsatsen är att främja kunskaper 

kring skolbibliotekariers syn på och användande av läroplanen.  

 

Utifrån syftet vill uppsatsen försöka besvara följande frågeställningar 

 

1. Hur arbetar studiens skolbibliotekarier med läroplanen?  

2. Vilka svårigheter upplever studiens skolbibliotekarier i arbetet med läroplanen? 

 

1.3 Begrepp 

 
För att förtydliga och förenkla läsningen av denna uppsats följer härmed ett antal 

begrepp och deras betydelse, som är centrala under läsningen av uppsatsen. 

 

Skolbibliotek 

I denna uppsats är rummet skolbibliotek bemannat av en fackutbildad skolbibliotekarie. 

Den kommer inte beröra obemannade skolbibliotek eller skolbibliotek med annan 

personal. Eftersom det inte finns någon vedertagen definition av skolbibliotek kommer 

uppsatsen baseras på de skolbiblioteksfunktioner som Limberg beskriver som 

grundantaganden om skolbibliotek. Respondenternas bibliotek uppfyller dessa 

grundantaganden. Dessa antaganden är att: 

 
Skolbibliotek skall fylla en pedagogisk funktion som innebär att de skall höja kvaliteten på 

elevers lärande i skolan. För att bidra till elevers lärande måste biblioteket verka genom 

undervisningen, dvs via lärare och skoluppgifter som eleverna arbetar med. Det är framförallt när 

biblioteket används som redskap för lärande i olika ämnen och helst under alla skolår, som det 

fullt ut kan fylla sin pedagogiska funktion. Integrationen mellan bibliotek och undervisning kan 

och bör se olika ut i olika skolämnen och på olika stadier under utbildningen. Integration i 

undervisningen kräver att lärare och bibliotekarier samarbetar nära och systematiskt i 

planeringen, genomförande, bedömning och utvärdering av elevers arbeten. (Limberg, 2003, s. 

17-18) 

 

Skolbibliotekarie 
I denna uppsats menas en fackutbildad bibliotekarie som är anställd av skolan. 

 

Pedagog 

Lärare, fritidspedagog, förskollärare, speciallärare eller specialpedagog som arbetar i 

grundskolan.  

 

1.4 Läroplan 
 

Då läroplanen är central för denna studie presenteras härmed läroplanen något 

grundligare. Lgr11 är en kortare benämning för läroplanen för grundskolan, 
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förskoleklassen och fritidshemmet i grundskolan. I uppsatsen benämns den konsekvent 

som läroplanen. Den senaste läroplanen utgavs 2011 och har sedan dess varit det 

politiskt styrande måldokumentet i svensk grundskola. Läroplanen är uppbyggd av fem 

olika kapitel. I kapitel ett och två lyfts de övergripande mål och riktlinjer som styr 

skolan. De mål som rör förskoleklass och fritidshem beskrivs i kapitel tre och fyra. I 

kapitel fem finns de specifika kunskapsmålen i alla ämnen.  

 

Skolbibliotek och skolbibliotekarie nämns inte som begrepp i läroplanen. I ett 

tankeexperiment som Britt Omstedt (2012), bibliotekarie på Linköpings 

Universitetsbibliotek, gör jämför hon skolbibliotekarier med yrkesgruppen studie- och 

yrkesvägledare. Enligt läroplanen skall yrkesgruppen studie- och yrkesvägledare 

“informera och vägleda elever inför fortsatt utbildning” samt “vara till stöd för den 

övriga personalens studie- och yrkesrelaterade insatser”. Omstedt skriver istället in 

skolbibliotekarie som yrkesgrupp i läroplanen och låter dennes yrkesroll vara att 

“handleda elever i det informationssökande som krävs för att fullfölja olika uppgifter, i 

att utveckla källkritiskt tänkande och förmåga att läsa, tillgodogöra sig och använda 

texter av olika slag” samt “vara till stöd för den för den övriga personalens insatser vad 

gäller informationskompetens, källkritiskt granskande och lässtimulans”. För denna 

uppsats studie knyts Omstedts tankar kring skolbibliotekariens eventuella roll i 

läroplanen till respondenternas tankar kring sin egen yrkesroll.    

 

1.4.1 Kapitel 1 och 2 
 

I läroplanens första och andra kapitel beskrivs de generella mål och riktlinjer som ska 

prägla skolans förhållningssätt. Det första kapitlet inbegriper skolans värdegrund och 

uppdrag, grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och 

allsidighet, en likvärdig utbildning, rättigheter och skyldigheter, skolans uppdrag, god 

miljö för utveckling och lärande och varje skolas egna utveckling. Dessutom 

presenteras fyra perspektiv som bör belysas på olika sätt i undervisningen. Dessa är ett 

historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett internationellt perspektiv och ett etiskt 

perspektiv.  

I andra kapitlet berörs flera riktlinjer för all personal som arbetar i skolan, alltså inte 

enbart lärare. Dessa riktlinjer handlar om samhörighet, solidaritet, diskriminering och 

respekt. De handlar också om stödet till elever i behov av särskilt stöd och lärmiljöer. 

Vidare beskriver de samarbetet med föräldrar, kopplingen till kultur- och arbetsliv, 

studie- och yrkesval (Skolverket, 2011). 

 

1.4.2 Kursplaner 
 

I kapitel fem finns kursplanerna där respektive ämnes centrala innehåll och 

kunskapskrav definieras och beskrivs. I det centrala innehållet finns mål som berör 

informationssökning, källkritik och mål kring läsning i respektive ämne (Skolverket, 

2011).  
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1.4.3 The big five 
 

Göran Svanelid (2014, s. 22-26), universitetslektor och skapare av The big five har 

undersökt läroplanens kursplaner och sett återkommande mönster i de förmågor som 

eleverna ska utveckla. Förmågor som återkommer i läroplanen har Svanelid valt att 

kalla för The big five. Analysförmågan är en av dessa. Med hjälp av att kunna göra 

kopplingar och sätta fenomen i samband utvecklar eleverna sin analysförmåga. Den 

kommunikativa förmågan är en annan, där den viktigaste delen handlar om att föra 

resonemang. Begreppsförmågan lyfts som en förmåga där eleven ska kunna sätta sig in i 

olika begrepp som tillhör det specifika ämnet. Procedurförmågan handlar om att kunna 

söka information och kritiskt granska den information som eleven möter. Den femte och 

sista förmågan är den metakognitiva förmågan. Det handlar om att ge eleverna 

stödstrukturer och ge eleverna verktyg till sitt eget lärande.  

 

Trots att det inte finns någon vetenskaplig grund för Svanelids sätt att se på läroplanen 

har The big five fått stor genomslagskraft i Sveriges skolor varför denna uppsats också 

nämner den. Sättet att beskriva läroplanens förmågor genom The big five har mötts av 

kritik sedan det först presenterades. Kritiken består bland annat i att det är ett alltför 

enkelspårigt sätt att närma sig de olika förmågorna i läroplanen. Kritikerna menar att om 

pedagogen enbart fokuserar på förmågorna (som Svanelid förespråkar) kommer inte alla 

ämnesmål att nås. Så enkelt är inte fallet enligt kritikerna, eftersom vissa ämnen inte ens 

berörs av de givna förmågorna (Rudnert, 2013). 

 

2. Tidigare forskning  

 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning. Först presenteras andra uppsatser vars 

forskningsområden tangerar denna studies. Därefter presenteras forskning kring temat 

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs för att skapa en bakgrund till hur skolbiblioteket 

fyller en funktion i skolan. Eftersom läroplanen dessutom är kopplad till samarbetet 

med pedagoger följer avsnittet Skolbiblioteket och samarbete där forskning och studier 

kring detta tema presenteras.  

 

Det finns flera studentuppsatser som behandlar läroplanerna och kopplingen till 

skolbibliotek ur olika aspekter och utgångspunkter. Framförallt är det textanalyser i 

kombination med kvalitativa intervjuer där exempelvis Tiselius (2012) undersöker 

fenomen som användarundervisning i Skolbiblioteket och progressionen inom 

grundskolans användarundervisning. I uppsatsen berörs frågor kring läroplanen, men 

framförallt fokuserar den på progressionen inom användarundervisning. IKT i 

läroplanen för grundskolan skriver Ripa (2012) om i uppsatsen Informationskompetens 

mellan raderna och gymnasieskolans läroplan har också undersökt i Skolbiblioteket 

definition och användning En innehållsanalys av gymnasieskolans styrdokument 2012 

(Magnusson, 2013). Det saknas däremot forskning kring hur skolbibliotekarier arbetar 

med läroplanen. Det som framförallt undersökts är hur målen kring skolbiblioteket 

nämns i biblioteksplanerna. Den senaste undersökningen Skolbiblioteken i 

biblioteksplanerna undersöker hur skolbibliotek nämns i de kommunala planerna, men 

då inte alls med någon koppling till läroplanerna (Kungliga Biblioteket, 2015).   
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2.1 Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 
 

Vad gör ett skolbibliotek till en pedagogisk resurs? Louise Limberg (2003, s. 14) ger en 

bred bild av skolbibliotekets pedagogiska roll i sin kunskapsöversikt. Skolbibliotekets 

pedagogiska betydelse för en specifik skola är beroende av vilken kunskapssyn som 

präglar skolan. Att synen på skolbibliotekets roll varierar på en och samma skola är av 

betydelse när vi försöker beskriva och undersöka specifika skolbiblioteksroller för 

lärande. Därför måste beskrivningar av skolbibliotekets pedagogiska roller alltid ses i 

ljuset av kontexten. Limberg konstaterar att i de gynnsamma skolbiblioteksutvecklande 

exempel som finns har många pusselbitar i det som skapar den gemensamma synen på 

lärande på en skola hittat rätt. En del i detta är pedagogers och skolbibliotekariers 

medvetna hållning kring forskningsbaserade frågeställningar och förhållningssätt, men 

också att de båda yrkesrollerna är medvetna om sina respektive skillnader och hur och 

när samarbetet fungerar som bäst. 

 

Detta är också ett resultat som Todd Ross och Carol Kuhlthau (2005a) presenterar i 

Ohiostudien som de genomfört på effektiva skolbibliotek i Ohio under 2002-2003. Ross 

Todd är docent och Carol Kuhlthau är professor Emerita på Rutger University School of 

Communication and Information där de båda har mångårig erfarenhet av forskning 

kring informationshantering och skolbibliotek. De redovisar sina resultat i två artiklar 

där den ena presenterar elevernas syn på skolbiblioteken och den andra artikeln 

beskriver hur rektorer och pedagoger ser på skolbiblioteket.  

Den första artikeln berör vilken roll skolbibliotekarier spelar för elevernas lärande på 

skolor med effektiva skolbibliotek. I den sammanfattas resultaten av elevernas svar i att 

eleverna upplever att skolbibliotekarien spelar en stor roll för deras lärande. Inte bara 

genom att vara informationsspecialist utan också genom att ge eleverna verktyg för att 

förstå informationssökningsprocesser och metoder för att kritiskt granska material. När 

skolbibliotekarien är en informationsspecialist med och för eleverna som en integrerad 

del av elevernas undervisning är det som mest effektivt för elevernas lärande. Effekten 

av detta är betydligt påtagligare än om det sker fristående utan koppling till elevernas 

aktuella undervisning. 

 

Den andra delen av Ohiostudien fokuserar istället på hur lärare och rektor anser att 

skolbiblioteket bidrar till elevernas måluppfyllelse. I den artikeln lyfts svaren från lärare 

och rektorer och deras upplevelser av att eleverna har fått mer kunskap och kompetens 

kring informationssökning och att vara källkritiska på skolor med resursstarka 

skolbibliotek. Artikeln förstärker också synen på hur effektiva skolbibliotek kan bidra 

till elevernas lärande. Det innebär inte enbart att skolbiblioteken kan erbjuda ett brett 

spektra av medier och litteratur utan att styrkan ligger i att skolbibliotekarien ses som en 

medskapare i elevernas lärande med samarbetet med lärarna där läroplanens mål och 

integrering med informationssökning är en förutsättning för skolor med effektiva 

skolbibliotek (Ross & Kuhlthau, 2005b).  

 

2.2 Skolbiblioteket och samarbete 
 

Hur samarbete mellan pedagog och skolbibliotekarie kan se ut är lika vitt skilt som 

skillnaderna i bemanning på landets skolbibliotek (Kungliga biblioteket, 2016c). 
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Internationellt sett har Carol Kuhlthaus (1993, s. 146) forskning kring skolbibliotek och 

möjligheter för samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagog haft genomslagskraft.  

 

Kuhlthaus taxonomi för skolbibliotekarier anger också en aspekt på tolkningen av 

progression inom skolbiblioteksutveckling från en obefintlig inblandning i skolans 

lärandemål till aktivt deltagande och planerande med pedagog. Genom en femgradig 

skala går skolbibliotekarien från att befinna sig i ett skolbibliotek med obefintlig 

verksamhet till mer och större avancerat samarbete i en strukturerad och organiserad 

undervisning. I första steget är bibliotekarierollen mer av en Organizer. Samlingen 

fungerar att låna ur, men inte mycket mer. Det följs av det andra steget där rollen 

förvandlas till en Lecturer. I detta steg kan vissa grupper av elever exempelvis få 

guidning och visningar. I det tredje steget är rollen mer av en Instructor. Iklädd den 

rollen kan skolbibliotekarien också hålla i undervisning i till exempel en specifik 

databas. Det följs av det fjärde steget där rollen har blivit en Tutor. Då kan 

skolbibliotekarien planera lektioner följande av varandra om exempelvis 

informationssökningsprocesser. I den femte och sista rollen är bibliotekarien en 

Counselor. Då är skolbibliotekarien en naturlig del i elevernas lärande och högst 

delaktig i samarbetet med pedagogerna. 

 

Liknande forskning har Patricia Montiel-Overall (2005) gjort. Montiel-Overall är 

docent på University of Arizona där hennes specialområde bland annat är samarbete 

mellan pedagog och skolbibliotekarie. En av hennes forskningsinriktning berör hur 

lärare ser på samarbete mellan sin profession och skolbibliotekariers. Hon bygger sitt 

begrepp TLC (Teacher and Librarian Collaboration) på David Loertschers taxonomier 

kring de roller som skolbibliotek och pedagoger kan ha i en progression. Montiel-

Overall ser istället fyra modeller där varje modell har en aspekt på samarbete. Modell A 

är Coordination, modell B är Cooperation, modell C är Integrated Instruction och 

modell D är Integrated Curriculum. I Coordination krävs inte mycket samarbete mellan 

pedagog och skolbibliotekarie. Det innebär att organisera beståndet och arrangera olika 

aktiviteter vilka inte pedagogen alls är delaktig i planeringen av. I Cooperation vidgas 

samarbetet något. I denna modell kan skolbibliotekarie och pedagog genomföra 

lektioner tillsammans, men de både yrkesrollerna presenterar sitt egna material och 

representerar sin ingång. I Integrated instruction planerar skolbibliotekarien och 

pedagogen tillsammans utifrån givna mål och planer. Målet är att sammanfoga 

pedagogens kompetens utifrån ämnet till skolbibliotekariens kompetens kring 

informationshantering för att utveckla elevernas tänkande. Den sista modellen, 

Integrated Curriculum är en utveckling och innebär att pedagogen och 

skolbibliotekarien i ännu större mån planerar utifrån läroplanen och där också rektor 

möjliggör tid för pedagog och skolbibliotekarie att planera in detta. 

 

Ett svensk projekt som undersökt pedagoger och skolbibliotekariers olika yrkesroller är 

Lärande via skolbiblioteket (LÄSK).  Lärande via skolbiblioteket genomfördes 2001-

2003 och resulterade bland annat i boken Textflytt och Sökslump. I boken presenteras 

flera avsnitt med projektskolorna som deltog i studier kring vad eleverna lärt sig med 

utgångspunkt i skolbiblioteket och informationssökning. Intervjuer genomfördes av 

Lena Folkesson (2007, s. 78-79) med de yrkesgrupper som deltog från projektskolorna, 

för att få en helhetssyn på bilden av olika typer av yrkesroller.  

Ingången för Folkesson var att pedagoger och skolbibliotekariers omedvetna 

förförståelse och antaganden spelar en stor roll för hur samarbetet mellan dessa 
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yrkesroller kom att utvecklas. I Folkessons analys av intervjuer av pedagoger och 

skolbibliotekarier visade sig tre olika dimensioner av synen på samarbete; 

yrkesdimension, maktdimension och legitimitetsdimension. I yrkesdimensionen kopplas 

erfarenheter och mötet mellan de olika yrkesrollerna. Maktbalansen som en dimension 

visade sig i att speciellt de fackutbildade bibliotekarierna upplevde att de inte 

genomförde det kvalitativa arbete som en fackutbildad bibliotekarie kan göra, även om 

pedagogerna var mycket nöjda med det arbete som bibliotekarien utförde. 

Legitimitetsdimensionen bottnar i vem som bemannar skolbiblioteket och om rektor och 

pedagoger låter skolbiblioteket ha den legitimitet som den bör ha. 

 

Folkesson och Limberg (2006, s. 126) presenterar och sammanfattar i sina resultat av 

IDOL-projektet (Informationssökning, Didaktik och lärande) vikten av att lärare och 

skolbibliotekarier ser samarbeten (i den här forskningen specifikt kring 

informationssökning) som en gemensam sak där målet inte bör vara själva 

organiserandet av samarbetet utan elevernas lärande i fokus. Det skall heller inte radera 

respektives yrkesrolls identifikationsbärare eller särdrag, istället menar Folkesson och 

Limberg att de olika yrkenas specifika kompetens bör lyftas och utveckla samarbetet så 

det blir mer ännu mer dynamiskt och mångfacetterat. 

 

Vilket ansvar pedagoger har för att samarbeta med skolbibliotekarier är en annan 

aspekt. Det är svårt att hitta specifik forskning om detta men det finns nämnt i rapporten 

Det obegränsade rummet (Widell & Östling, 2012, s. 27) som Sveriges kommuner och 

landsting står bakom. Där redogörs det för att det idag finns krav på att 

skolbibliotekarien ska känna till och ha en förförståelse för kunskapsmålen i skolan, 

men att det är pedagogens ansvar att se till att skolbiblioteket används som en 

pedagogisk resurs i det specifika ämnet. Då det är pedagogens ansvar enligt skollagen är 

det också pedagogens ansvar att se till att det finns tid för planering inför samarbetet, 

enligt denna rapport.  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Sammanfattningsvis visar avsnitt 2 Tidigare forskning att skolors olika kunskapssyn 

påverkar skolbibliotekets roll i skolan. Det krävs ett aktivt arbete med att koppla 

skolbibliotekariens roll till pedagogers. Styrkan i samarbete mellan de båda 

yrkesrollerna består i att vara medveten om varandras unika kompetens. Genom att 

skolbibliotekarier och pedagoger använder målen i läroplanen och tillsammans utarbetar 

integrerade pedagogiska planeringar kan effekten bli ett skolbibliotek som fungerar som 

en pedagogisk resurs i mer eller mindre grad. Genom Kuhlthaus och Montiel-Overalls 

modeller finns möjligheten att se på skolbibliotekariers progression i samarbetet med 

pedagoger kopplat till läroplanen. I uppsatsen kommer därför avsnitt 2 Tidigare 

forskning bistå med att ytterligare belysa respondenternas upplevelser av sitt arbete i 

avsnitt 6 Analys.         
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3. Teori  

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka skolbibliotekariers förhållningssätt till läroplanen 

som styr pedagogerna i skolans verksamhet. Hur skolbibliotekarier förhåller sig till 

läroplanen påverkar pedagogernas och skolbibliotekariernas sätt att arbeta tillsammans. 

Det är därför relevant att koppla uppsatsen till organisationsteori och den arena som 

skolbiblioteket och skolan befinner sig i. Därför används organisationsteori som ett 

teoretiskt ramverk i analysen. Teorin används genom att ge perspektiv på om och hur 

skolbibliotekarier och pedagoger tenderar att bli allt mer lika varandra i arbetet med 

läroplanen. Detta görs genom att strukturera resultaten och tydliggöra gemensamma 

nämnare och strukturer i arbetsätt och fenomen inom yrket. Genom att tolka olika 

företeelser som isomorfa krafter säger det något om dem och underlättar förståelsen.  

 

3.1 Nyinstitutionell teori 

 
Nyinstitutionell teori berör hur olika aktörer inom samma organisationsfält förhåller sig 

till varandra och hur de anammar respektive organisations sätt att se på världen 

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 5). Uppsatsens utgångspunkt är att skola (pedagoger) och 

skolbibliotek (skolbibliotekarier) är två aktörer som samarbetar inom samma 

organisationsfält. Det skulle kunna hävdas att de inte tillhör samma organisationsfält, 

beroende på hur organiserandet av skolbibliotek ser ut. Därför var det av vikt för 

utgångspunkten i denna uppsats att respondenterna var anställda av samma huvudman 

som pedagogerna. Då finns möjligheten att se på skola och skolbibliotek som ett 

organisationsfält. En annan aspekt i att de tillhör samma organisationsfält är att de har 

samma målgrupp. Då teorin kan ge olika perspektiv på hur läroplanen som verktyg 

påverkar skolbibliotekariers sätt att arbeta är det motiverat att använda teorin i denna 

uppsats.   

 

Ett möjligt problem med att använda teorin kan vara att den visar på en tydligt 

tvingande kraft då läroplanen styr skolans verksamhet. Detta är jag högst medveten om, 

men eftersom teorin visar på fler och andra tvingande krafter utifrån respondenternas 

svar, det vill säga skapar en mer mångfacetterad bild av den tvingande isomorfismen 

anser jag att teorin har relevans för studien. Den är heller inte tydligt tvingande för 

yrkesgruppen skolbibliotekarier (som inte finns angivna som yrkesgrupp i läroplanen) 

vilka är deras upplevelser studien undersöker.      

 

Den nyinstitutionella teorin tar sitt avstamp i en specifik artikel “The Iron Cage 

Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational 

Fields” (DiMaggio och Powell, 1983). Där sammanfattar de sina forskningsresultat 

kring organisationer och ett nytt sätt att se på varför aktörer inom samma 

organisationsfält tenderar att mer och mer likna varandra. De konstaterar och 

presenterar två begrepp som blir grunden i den nyinstitutionella teorin - 

organisationsfält och isomorfism, som är starkt sammankopplande med varandra. Ulla 

Eriksson-Zetterquist är professor på Göteborgs universitet och hennes huvudfokus är 

organisationsteori. I boken Institutionell teori: idéer, moden, förändring sammanfattar 
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hon och presenterar huvuddragen i den institutionella teorin där den nyinstitutionella 

teorin är en del, vilken denna uppsats bygger på.      

 

3.2.1 Organisationsfält 

 
Organisationsfält påverkas av den omgivande världen och låter också världen påverka 

organisationsfältet, medan isomorfismen (kraften) ger verktyg för att förstå hur 

organisationer i samma fält tenderar att likna varandra. I organisationsfältet samverkar 

organisationer och skapar relationer som resulterar i samarbete och utveckling. När 

detta sker skapas isomorfism. Därför måste organisationer studeras utifrån deras sätt att 

ordna sig i ett fält och hur de institutionaliserar sig (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 72). 

Organisationsfältet måste innehålla organisationer som är institutionellt preciserade. Då 

finns det en koppling mellan en ökad integrering mellan organisationer inom samma fält 

och gemensamma centrala resurser. När ett fält är väl inarbetat kommer det att agera 

efter en likhet, medvetet eller omedvetet. Organisationer ses därför inte som 

verksamheter som handlar självständigt utan de söker i själva fallet efter de egenskaper 

som fältet innehar då målet är en form av legitimitet (DiMaggio och Powell, 1983). 
 

3.2.2 Isomorfism 

 
Då organisationer samverkar i organisationsfältet kommer de med tiden att likna 

varandra. Isomorfism kommer från grekiskan där iso betyder lika och morph står för 

form. Isomorfism kan sägas vara resultatet av och hur organisationer blir lika varandra. 

Det finns tre olika isomorfismer (krafter) som kan påverka homogeniseringen i ett 

organisationsfält; tvingande, imiterande (benämns också som mimetisk) och normativ 

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 72-73).   

 

I den tvingande isomorfismen är det de krafter som påverkar och läggs på 

organisationen i form av officiella som inofficiella krav från andra organisationer som 

på något sätt reglerar verksamheten. Det kan vara finansiella krav, men likväl krav som 

lagar och regler som läggs på organisationen (ibid, s. 79). För skolan som organisation 

är då skollag och läroplan exempel på tvingande krafter som påverkar organisationen i 

olika utsträckning. Men det kan också handla om den budget som styr skolans 

verksamhet. 

 

Den imiterande isomorfismen berör organisationer och deras osäkerhet. Ur 

organisationers osäkerhet föds drivkraften att härma andra mer framgångsrika 

organisationer. För en organisation som dessutom saknar kunskap kring olika fenomen i 

sin verksamhet är det ofta mer framgångsrikt att härma andra organisationer för att 

spara såväl tid som andra resurser. Organisationer som imiterar kan göra det medvetet 

eller omedvetet liksom den som blir imiterad oftast inte vet om att den blir det (ibid, s. 

79-80). 

 

Den normativa isomorfismen bygger på sättet att utföra handlingar i organisationen med 

kopplingar till professionalism. Det innebär att organisationsfältet formas av de 

yrkesroller som utövar sin specifika profession och genom det blir mer likartat. Behovet 

av formell utbildning och specialistutbildning från universitet och högskolor och vikten 
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av en legitimering av yrkesrollen i organisationsfältet krävs. I den normativa kraften 

finns de värderingar som styr ett visst yrkes och delas av de andra kollegorna i 

organisationsfältet, genom förvärvad kunskap och tradition. Ett exempel på den 

normativa isomorfismen är socialisation där kläduttryck och språkbruk tenderar att likna  

varandra allt mer inom ett organisationsfält (ibid, s. 80-81). 

3.2.3 Uppsatsens teoretiska ramverk 
 

I detta avsnitt beskrivs hur den nyinstitutionella teorin används i denna uppsats studie. 

Isomorfism kan beskrivas som en kraft som påverkar ett organisationsfält. I denna 

uppsats kommer därför begreppet kraft användas i analysen av respondenternas svar. De 

krafter som kan styra ett organisationsfält är den tvingande, den imiterande och den 

normativa. Den tvingande kraften styr hur läroplanen kan ses som styrande över 

verksamheten och skolbibliotekarierna. Den imiterande kraften berör om och hur 

skolbibliotekariers sätt att imitera pedagogers och skolor sätt att arbeta utifrån 

läroplanens skrivningar påverkar skolbibliotekets verksamhet. Den normativa kraften 

behandlar hur skolbibliotekariers kompetens respektive pedagogernas kompetens 

förhåller sig till varandra och påverkar skolbibliotekariens roll.    

4. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras metoden intervjuer och studiens tillvägagångssätt samt dess 

eventuella möjligheter och svårigheter. Diskussion förs kring forskningsetiska principer 

och studiens trovärdighet. Därefter följs en presentation av studiens urval samt 

uppsatens analysmetod. 

4.1 Intervju 
 

För att uppfylla studiens syfte behövdes en metod som kunde belysa ett fenomen och 

utforska den specifika kontext som respondenten befinner sig i. Därav föll valet på 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Frågorna gav en ingång till ämnet och lät 

respondenterna svara fritt utifrån det sätt som Patel och Davidson (2003) beskriver är 

möjligt med metoden. En intervjuguide utformades med uppsatsens frågeställningar 

som underlag. Intervjuguiden var uppbyggt utifrån tre teman; samarbete, 

respondenternas upplevelser av läroplanen samt respondenternas användning av 

läroplanen. Se Bilaga 1. Den följde olika teman men öppnade också upp för 

respondenternas kopplingar under intervjun, som Bryman rekommenderar (2011).  

 

4.1.1 Tillvägagångssätt 
 

Genom kontakter inom skolbiblioteksvärlden valdes sex respondenter enligt det urval 

(se stycke 4.1.3) som utformats för studien. Respondenterna fick ett mejl med kort 

information kring uppsatsen med frågan om de hade möjlighet att träffas för en intervju 

på deras respektive skolbibliotek. Av dessa hade fyra möjlighet att deltaga i studien. 

Den korta information som respondenterna fick var att intervjun berörde 
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skolbibliotekariers upplevelser av läroplanen. Återkopplingen från respondenterna var 

odelat positiv då de alla saknade forskning kring detta ämne.  

 

Intervjuerna skedde på plats i respektive respondents skolbibliotek. Att känna till och få 

en större bild av respondentens arbetsplats kan bidra till en ökad förståelse och skapa 

goda förutsättningar för tolkningarna av svaren (Bryman, 2011). Dessutom skedde 

intervjuerna på respondenternas egen arena där intervjuaren också visade ett tydligt 

intresse för verksamheten vid ankomsten för att skapa ett så gynnsamt och avslappnat 

besök som möjligt. Tre av intervjuerna genomfördes under en lovvecka då varken 

personal eller elever fanns på plats, vilket också skapade en lugn omgivande miljö, som 

Bryman beskriver som en viktig faktor då respondenten inte behövde oroa sig för att 

någon skulle komma in och störa (2011).  

 

Det genomfördes fyra intervjuer som tog cirka fyrtiofem minuter vardera. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en applikation i en smartphone. Riskerna med att spela in 

intervjuerna kan göra att vissa respondenter blir vaksamma och inte vågar öppna upp 

lika mycket vid intervjuerna. Att som intervjuare ha ett avslappnat sätt till att spela in 

påverkade respondenterna på ett positivt sätt (Bryman, 2011).  
 
 

4.1.2 Forskningsetiska principer 
 
Respondenterna informerades om syftet med uppsatsen och att de när som helst kunde 

välja att avsluta sin medverkan. Då de redan i inledningsskedet hade tackat ja till att 

medverka informerades de likväl om sin medverkan med frågan om de ville fortsätta 

delta. Dessutom beskrevs hanteringen av det inspelade materialet. Att inspelningen 

skulle komma att transkriberas men att såväl ljudinspelning som textmaterial efter 

uppsatsens publicering stannar i uppsatsförfattarens ägo. Full konfidentialitet och 

avidentifiering kring respondenterna i uppsatsen informerades också om, som 

Vetenskapsrådet förordar (2002).  

 

4.1.3 Urval 
 

Då frågeställningarna berör läroplanen i grundskolan är det skolbibliotekarier i 

grundskolor som tillhör urvalet. Ett krav är också att de arbetar på resursstarka 

skolbibliotek som satsat och utvecklat verksamheten på olika sätt. Med andra ord strikta 

urvalskriterier. Att få kvalitativa svar från bibliotekarier som är i en verksamhet som 

utvecklats långt kan bidra till mer motiverade svar. Fackförbundet DIK har de senaste 

fyra åren gett utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till skolor med skolbibliotek som 

utmärkt sig på ett positivt sätt. Enligt DIK är ett skolbibliotek i världsklass:  

 
en tydlig del av skolans pedagogiska vision, samverkar med skolledning och övrig 

pedagogisk personal kring elevernas lärande, stärker elevernas läs- och 

kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld, stärker elevernas digitala kompetens 

med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser 

och sociala medier, erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser och har 

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

medieanvändning. 
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Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som är effektiva inspiratörer för 

att öka läsfärdigheten hos eleverna, ger eleverna verktyg för källkritik, lär eleverna 

navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet och är navet i den 

digitala kunskapsskolan. (Kejnemar, 2016) 

 

Under åren 2013-2016 har ett tjugotal grundskolebibliotek fått utmärkelsen. Då alla 

respondenterna tilldelats utmärkelsen representerar de skolbibliotek med specifika 

uppnåendemål enligt utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Förhoppningen är att 

deras svar kan belysa frågeställningarna.  

 

4.1.4 Trovärdighet 
 

Då respondenterna var medvetna om att uppsatsförfattaren idag arbetar som 

skolbibliotekarie var ingången till intervjuerna relativt enkelt. Jag hade inte träffat 

någon av respondenterna tidigare, men hade hört talas om två av skolbibliotekarierna. 

De förstod att jag hade en förförståelse kring en mängd begrepp och fenomen i skolan 

och de var genuint intresserade av uppsatsens ämne. Detta kan också ha varit en 

svårighet. Genom att redan ha en viss förförståelse kan empirin betraktas utifrån min 

roll som skolbibliotekarie. Min förförståelse kan bidra till ett partiskt analyserande. Det 

kan å andra sidan bidra till en större förståelse för respondenternas svar. 

Förhållningssättet till respondenterna och materialet har varit att undersöka 

respondenternas tankar och förhållningssätt till läroplanen, inte att utvärdera läroplanen.  

Det går inte heller att dra några generella slutsatser från denna studie då den är 

begränsad i sin utformning vad gäller urval och frågeställning. Däremot kan den ge en 

bild av hur skolbibliotekarier på resursstarka skolbibliotek ser på och arbetar med 

läroplanen.     

 

4.1.5 Argumentation  
 

I presentationen av respondenterans svar är det respondenternas åsikter och tankar som 

förs fram. I analysen analyseras deras svar med hjälp av den nyinstitutionella teorin 

samt de andra teorier och forskning som presenterats i teoriavsnittet. I avsnittet 

diskussion presenteras mina tankar kring analysen.  

 

4.2 Analysmetod   

 
Intervjuerna transkriberades samma dag som intervjun genomfördes. På så sätt 

aktualiserade frågorna direkt och väckte nya tankar och förberedelse inför 

nästkommande intervju. Att sammanfatta direkt blev ett sätt att påbörja analysen. När 

alla intervjuer genomförts och transkriberats kodades svaren utifrån givna kategorier. 

Genom att göra en innehållsanalys kunde materialet skapa förståelse för de 

frågeställningar som uppsatsen ville besvara (Bryman, 2011). Svaren kodades om och 

sattes i ett nytt sammanhang då kopplingar till teorin knöts an. Genom att göra 

kopplingar i respondenternas egna svar, samt i deras gemensamma beröringspunkter 

kunde gemensamma spår kopplas till teorin. En svårighet i analysen visade sig tydligt 

nämligen att urskilja samarbete från läroplanen. För vissa av respondenter upplevdes 
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detta svårt, då samarbetet är så tätt sammankopplat med läroplanen på en del av 

skolorna. 

I analysen kommer respektive frågeställning gås igenom och kopplas till de styrande 

krafter som beskrivs i avsnitt 3.2.3 Uppsatsens teoretiska ramverk. Organisationen som 

granskas är skolan, där pedagoger och skolbibliotekarier ses som två olika aktörer 

(professioner) som förhåller sig till varandra. Med den nyinstitutionella teorin vill denna 

uppsats belysa frågeställningarna.  

 

5. Presentation av resultat 
 

I avsnitt 5 och 6 presenteras och analyseras respondenternas svar. För att tydliggöra och 

åtskilja respondenteras svar å ena sidan och hur den nyinstitutionella teorin kan besvara 

frågeställningarna å andra sidan föll valet att dela in uppsatsen på detta sätt. Avsnitt 5 

fungerar som en presentation och kartläggning och avsnitt 6 som en analys av 

kartläggningen. I avsnitt 6 återges respondenternas svar med anknytning till den 

nyinstitutionella teorin samt de teorier från avsnitt 2 Tidigare forskning som ger 

ytterligare dimension åt respondenternas svar.   

5.1 Presentation av respondenterna 

 
Respondenterna har alla erhållit utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass på sina 

respektive skolbibliotek där de arbetat under flera år. Skolorna och respondenterna har 

fått fingerade namn för en mer lättläst text. På Alléskolan arbetar Anna på en 7-9 skola, 

på Björkskolan arbetar Bodil på en F-9 skola. På Cikadaskolan arbetar Carro på en 

integrerad filial och 6-9 skola. På Ekskolan arbetar Eva på en F-9 skola. Alla utom 

Carro har heltidstjänster. Carro har en halvtidstjänst på skolbiblioteket. Intervjuerna 

kommer att redovisas utifrån frågeställningarna i uppsatsen. 

 

5.2 Hur arbetar studiens skolbibliotekarier med läroplanen? 
 

Gemensamt för respondenterna är att det sker ett aktivt arbete med läroplanen som 

utgångspunkt, i olika grad och utsträckning och med olika fokus. Respondenternas svar 

redovisas utifrån ett antal teman som visade sig under intervjuerna.  

 

5.2.1 Läroplanen som måldokument 
 
I detta avsnitt presenteras skolbibliotekariernas arbete med läroplanen som ett 

måldokument. Anna på Alléskolan beskriver övergripande tankar kring läroplanen som 

 
“Och jag är ju också här i skolan för att jobba med samma mål som lärarna 

gör, att få eleverna att bli godkända och att prestera så bra som möjligt, att 

hjälpa eleverna. Sen skiljer ju inte mina uppdrag sig någonting från lärarnas, 

det är ju bara det att jag jobbar med andra verktyg.”  
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Eva på Ekskolan för fram liknande tankar. Hon menar att hennes förväntningar på 

läroplanen är att hon och pedagogerna arbetar mot samma mål och att det tydligt går att 

koppla skolbiblioteksverksamheten till läroplanen.  

Alla respondenterna beskriver att läroplanen varit det som styrt tillkomsten av olika 

planer i deras verksamheter. Anna arbetar för närvarande med att skapa en MIK-plan 

tillsammans med en pedagog där läroplanens mål hela tiden varit närvarande i de 

formuleringar de formar kring målen i planen. I Carros organisation har hela området 

samma övergripande plan kring mål om läsning och informationssökning som bygger 

på målen från läroplanen. För Bodil har läroplanen också haft stor betydelse för henne 

arbetsplan som är uppbyggd kring de olika förmågor som eleverna behöver utveckla för 

att kunna resonera och analysera. Allt innehåll i hennes biblioteksplan utgår alltså från 

läroplanens mål och formuleringar.   

 

Anna berättar att hennes förväntningar på läroplanens mål till en början ofta är mer 

generell. Hon berättar om hur hon använder The big five (som beskrivs i avsnitt 1.5.3) i 

sitt arbete. Hon upplever att det i hennes roll som skolbibliotekarie finns en styrka i att 

vara mer generell och ha en övergripande uppfattning om läroplanen. Genom att inte 

fokusera enbart på betygskriterierna utan istället se hur de generella förmågorna 

påverkar när eleverna till exempel ska analysera, både när det gäller källkritik och 

läsning av skönlitterära böcker. Bodil knyter också an till detta. I läroplanen finns olika 

nyckelkompetenser som bibliotekarier kan knyta an till som handlar om just 

informationshanteringen i flera ämnes kursplaner. 

 

För Anna är ordet analysera det begrepp från läroplanen som hon mest utgår sin 

verksamhet från. Enligt henne räcker det inte med att bara kunna fakta. Eleven måste 

också förstå för att kunna analysera information med hjälp av olika metoder. Det 

handlar om att göra eleverna medvetna om sin metakognitiva förmåga och ge eleverna 

redskap så att de med hjälp av dessa kan analysera innehållet. Anna säger 

 
“Jag känner att vi måste jobba med det att försöka lära dem att analysera - vi 

kan inte bara ge dem en källa, den här använder ni! Och det är ju inte så vi ska 

jobba heller utan vi visar flera olika, försöker bredda. Få dem att förstå 

skillnaderna på källorna och kunna göra själva analysen där.” 

 

Hon menar att det inte enbart berör det som rör informationssökning och källkritik utan 

likväl att ge eleverna redskap för att kunna analysera den text som de möter, såväl skön- 

som facklitteratur.  

 

5.2.2 Läroplanen som arbetsredskap i samarbetet 
 
I följande avsnitt presenteras hur respondenterna använder sig av läroplanen som ett 

verktyg i samarbetet med pedagoger. Detta samarbete skiljer sig något åt på respektive 

skola.  

Anna beskriver sin ingång till läroplanen. Hon brukar först läsa in sig på vad som står i 

läroplanen om ämnena innan hon ska ha ett informationssökningsprojekt och då 

framförallt betygskriterierna i läroplanen tillsammans med pedagogerna. Bodil på 

Björkskolan beskriver läroplansarbetet där drömscenariot för henne är att komma in så 

tidigt som möjligt i planeringsprocessen. Genom att tillsammans med pedagogen se 
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vilka mål som ska ingå i gemensamma projekt utifrån läroplanen och diskutera vilka 

mål som eleverna ska uppnå menar Bodil att det utifrån de givna ramarna är lätt att 

fördela uppgifterna mellan sig. Vem har ansvaret för vad och i vilken omfattning? Evas 

sätt att arbeta är liknande. Att tillsammans med pedagogerna utifrån läroplanen 

diskutera vad det är som pedagogerna ska bedöma, hur målen kopplas till 

undervisningen och tvärtom. Genom att vara flexibel och antingen planera var för sig 

eller tillsammans och vem som sedan gör vad frigör och skapar tid, enligt Eva.  

 

För Carro på Cikadaskolan ser arbetet med läroplanen liknande ut. Hennes tjänst är 

fördelad femtio procent på skolbiblioteket och femtio procent på det integrerade 

folkbiblioteket som är placerat i samma lokaler som skolan. Hon studerar målen i det 

ämne som eleverna ska fördjupa sig i, när pedagogen vill ha ett specifikt samarbete och 

försöker bygga in det i arbetet som ska genomföras.  

 

Anna upplever att arbetet med pedagoger har blivit tätare och mer intensivt sedan den 

nya läroplanen kom. Hon ger exempel på att pedagoger kan komma med läroplanen och 

visa upp mål som de ska arbeta med som ett led i att få till stånd ett samarbete med 

bibliotekarien.  

 

Anna, Bodil och Carro har också alla återkommande projekt i specifika årskurser som 

gör att de återanvänder planeringar i samma årskurser med samma målformuleringar. 

Detta bidrar till en effektivare planeringstid och en arbetsgång som fungerar i en 

progression för eleverna. Dessutom uppstår inte problematiken att det bara är vissa 

elever som får möta bibliotekarien för att det är lättare att samarbeta med vissa 

pedagoger. Carro upplever ibland att det är lätt att samarbeten som fungerar enkelt 

återkommer oftare. Det uppstår också stora tomrum när pedagoger som är engagerade 

och gärna samarbetar med bibliotekarien slutar.  

 

Bodil berättar om liknande kopplingar till pedagoger och läroplan. Hon kopplar däremot 

alltid först till den plan som styr verksamheten på skolan och utgår från förmågorna där. 

Skolans biblioteksplan styr pedagogernas tankar om undervisningen där sedan den 

lokala pedagogiska planeringen skrivs av pedagoger och/eller i bästa fall av 

bibliotekarie och pedagog. Dessa förmågor bygger dock på läroplansmålen, men hon 

berättar att hon alltid tänker i en progression och beroende på elevernas förförståelse, 

mognad och det som redan varit samarbetsprojekt för att få in eleverna ännu mer i ett 

sammanhang. Det integrerade sammanhanget tror Bodil är en nyckel till samarbetet med 

pedagogerna och förståelse för eleverna.  

 

5.2.3 Läroplanen som styrverktyg för arbetet med källkritik 
 

Detta avsnitt fortsätter behandla hur respondenterna upplever samarbetet med 

pedagoger men specifikt de läroplansmål som rör källkritik.  

 

Bodil ger exempel på ett projekt med utgångspunkt i läroplanen som gick på djupet 

såväl i planering som i utförande och i slutfasen resulterade i att alla elever i år 9 blev 

godkända i de nationella proven i SO. Bibliotekarie och pedagoger samarbetade fullt ut 

i planering, att prata om kunskapskraven och lägga upp gemensamma strategier för att 

tydliggöra betygsnivåerna och lotsa eleverna genom metodiska källkritiksanalyser. Hela 
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tiden återkom frågorna ”hur tänker du nu?”, ”vad har du för argument för det?” 

Eleverna fick också jobba med att betygsätta reella och fiktiva elevsvar och återkoppla 

som en del av kamratbedömning. Syftet med detta var för eleverna att förtydliga och 

motivera samt utveckla sina argument kring analysförmågan i flera omgångar. 

Pedagogerna upplevde också när de rättade delarna i de nationella provens 

källkritiksdelar att elevernas svar till och med var bättre än bedömningsunderlagen från 

Skolverket.      

 

För Bodil är det självklart att resultatet av ett tätt arbete med läroplanen och 

pedagogerna också har större pedagogiska vinster för eleverna. Genom att koppla 

läroplanens mål till skolbibliotekariens blir det för eleverna ett sammanhang som 

tydliggörs då allt kopplas till det eleverna arbetar med. Hon upplever att eleverna då 

också brukar att större allvar. Om det dessutom ingår en bedömningsdel i arbetet blir det 

ännu mer motiverande för eleverna. Andra fördelar med att arbeta så tätt i ett givet 

sammanhang är att eleverna inte märker att de lär sig något som bibliotekarien bidrar 

med, det blir ännu en del i momentet. På samma sätt upplever hon att pedagogerna lär 

sig de termer som berör bitar av informationssöknings- och källkritiksprocessen i de 

gemensamma bitar som hon håller i. Då får också pedagogerna ett gemensamt språk 

med bibliotekarien som de kan använda tillsammans med eleverna och ännu mer 

förtydliga för eleverna i ett sammanhang.  

 

I Annas och Carros arbetsgång kommer pedagoger och berättar om ett framtida område 

som de kan knyta an mål som rör det läsfrämjande, informationssökning och källkritik i 

läroplanen. Sedan tillför skolbibliotekarien de bitar som rör detta kopplat till 

undervisningen på olika sätt. Anna reflekterar över detta som att pedagogerna på hennes 

skola har skapat tydligare sätt att kommunicera med henne för att källkritiksdelarna i 

läroplanen blivit tydligare. Pedagogerna har också blivit mer medvetna om att 

skolbibliotekarien är expert på dessa frågor och att det naturliga då är att vända sig till 

denna person. 

 

Både Anna och Carro upplever att pedagoger söker upp dem när det rör 

informationssökning och källkritik och de känt att de behövt hjälp med just detta. Carro 

säger 

 
“Och man måste ju hela tiden visa upp sig och då är ju verkligen Lgr11 ett bra 

arbetsredskap och ha med sig. Ja, men kan du inte det här själv, då får du… 

För en del vill göra det själv, då får du det också, det kan jag acceptera. Men 

om ni inte kan fixa det här med källkritik tror jag att många känner att de inte 

hinner uppdatera sig och så och då känns det ju jätteviktigt att jag kommer in.” 

 

Carro berättar om sitt arbete i NO, där hon går in och håller lektioner i 

informationssökning och källkritik där målet är att eleverna också arbetar med någon 

diskussionsuppgift och får öva sig i att värdera utifrån den information de fått med 

koppling till ämnet. Carro betonar vikten av att hela tiden koppla arbetet kring källkritik 

till det eleverna och pedagogerna jobbar med.  

 

En konsekvens av läroplanens skrivningar om källkritik har bidragit till att Anna hållit 

flera utbildningar i källkritik för hela skolans personal.  
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5.2.4 Läroplanen som styrverktyg för arbetet med skönlitteratur 
 

I detta avsnitt presenteras respondenternas upplevelser av läroplanens styrning vad 

gäller arbetet med skönlitteratur och inköp av litteratur.  

 

Carro berättar om hur hon hela tiden arbetar för elevernas merläsning genom att utgå 

från läroplanens mål. Arbetar pedagogen med Andra världskriget är Carro med och 

visar och bokpratar om såväl skön- som facklitteratur med kopplingar till ämnet under 

lektionstid.  Hon använder skönlitteratur mycket i alla ämnen och knyter det alltid till de 

arbetsområden som eleverna arbetar med. Hon berättar om ett lyckat samarbete där hon 

tillsammans med en av idrottslärarna jobbat in skönlitteratur som en del av det eleverna 

gör i ämnet idrott och då utgått från de mål som eleverna har i ämnet. I år 4-6 står det i 

det centrala innehållet att eleverna ska studera “Kulturella och geografiska förhållanden 

i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter” (Skolverket, s. 52). 

I samband med detta fick eleverna i år sex lyssna på ett avsnitt ur boken Jag är Zlatan; 

min historia som berör just Zlatans tankar om betydelsen av sin egen närmiljö när han 

var ung. Så använde de vidare målen i år 7 och 8 för att koppla annan skönlitteratur till 

kursplanerna i ämnet idrott. 

 

Även Eva tar upp läroplanens skrivningar om textsamtalet som viktigt i förväntningarna 

av hennes arbete. Alla mål som berör språkutveckling och muntligt berättande är mål 

som Eva, liksom Anna konkret arbetar med. 

 

Att använda kapitel 1 och 2 från läroplanen känns för Anna och Carro självklart när de 

köper in böcker såväl som när de väljer ut texter som de ska jobba utifrån med eleverna. 

Eleverna ska möta olika typer av texter med olika typer av människor och problem i ett 

normkritiskt perspektiv.  

 

5.2.5 Läroplanen som ett stöd för definierande av yrkesroll 
 

I följande avsnitt presenteras respondenternas upplevelser av läroplanen som ett sätt att 

närma sig uppdraget i skolbibliotekarierollen.  

 

Bodil nämner läroplanens påverkan som ett sätt att visa på vad “själva grejen med 

bibliotek är”. I hennes arbete är det en stor vinst att pedagogerna får insyn i vad hon står 

för och gör. Hon tycker det är viktigt att lyfta fram att hon inte har läst pedagogik och 

inte är en pedagog. Då tror hon att pedagogerna kan känna att hon inte är ett hot utan att 

hon tillför någonting annat och att hon dessutom behöver pedagogerna för att kunna 

genomföra sitt arbete. Hon trycker starkt på att läroplanen är ett kraftigt verktyg i att 

rättfärdiga vad det är en bibliotekarie kan bidra med och vad det är som bibliotekarien 

och pedagoger behöver göra tillsammans. Genom läroplanens skrivningar upplever hon 

att hon kan trycka på och motivera hur hon kan bidra med sin kompetens till 

pedagogens.  

 

Även Carro kopplar sin yrkesidentitet till läroplanen. Hon upplever att hon hela tiden 

försöker hålla koll på vad pedagogerna arbetar med så att hon kan visa hur hon kan 

bidra med kopplingarna till läroplanen. För Carro är det viktigt att visa att hon inte bara 

är en person som kan samla ihop böcker.  
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5.3 Vilka svårigheter upplever studiens skolbibliotekarier i 

arbetet med läroplanen?  
 

I respondenternas svar utkristalliserades tre olika spår i vilka svårigheter de upplevde i 

arbetet med läroplanen, vilka presenteras i tre följande teman.  

 

5.3.1 Brist på tid 
 

I detta avsnitt presenteras den största svårigheten som respondenterna upplevde i arbetet 

med läroplanen. Det handlar bland annat om bristen av gemensam planeringstid som 

Bodil och Carro specifikt beskriver. Ett problem som inte enbart skolbibliotekarier 

brottas med i skolans värld. Det är ofta svårt att få till gemensam planeringstid om inte 

rektor uttryckligen ser till att det frigörs utrymme för detta. Likväl blir det tydligt hur 

väl det kan fungera när en skolbibliotekarie är med från början och planerar 

arbetsområdet tillsammans med pedagogerna utifrån målen i läroplanen och är delaktig 

genom hela processen samtidigt som eleverna också ges processhandledning (som Bodil 

exemplifierar i avsnitt 5.2.3 Läroplanen som styrverktyg för arbetet med källkritik). Det 

blir som pedagogernas naturliga sätt att arbeta när skolbibliotekarien bidrar med sin 

kompetens, som pedagogen med sin. Detta förstärks i Limbergs och Folkessons (2006) 

slutsatser från IDOL-projektet. Att fruktbara samarbeten mellan pedagoger och 

skolbibliotekarier lever i vetskapen och kunskapen om varandras kompetens, samtidigt 

som respektive yrkesrolls kompetens befruktar den andres kompetens. 

 

Anna kopplar också bristen av tid till samarbetet med pedagoger, men då framförallt att 

pedagogerna är så stressade för att det är så mycket innehåll i deras respektive ämne att 

det är svårt att hinna arbeta med exempelvis den källkritiska granskningen på djupet. 

Bodil betonar hur läroplanen styr så väldigt mycket att vissa pedagoger upplever 

svårigheter med att ”ta ut svängarna lite mer” vilket också kan vara en begränsande 

faktor i samarbetet med bibliotekarien. Eva anser att hennes skola skulle arbeta mycket 

mer ämnesövergripande för att kunna jobba bättre med målen där skolbibliotekarien kan 

bidra och att det är en organisatorisk fråga för ledningen. 

 

5.3.2 Brist på kunskap och tillgänglighet 
 

I detta avsnitt presenteras svårigheter som kunskapsbrist och läroplanens tillgänglighet 

som respondenterna upplevde i arbetet med läroplanen. 

Anna menar att en svårighet i arbetet med läroplanen och specifikt när hon arbetar med 

elevernas analysförmåga är att elevernas allmänbildning är för grund. För att kunna 

analysera måste eleverna ha med sig tillräckligt med kunskap för att kunna göra 

kopplingar. Har de inte tillräckligt med kunskap för att kunna göra kopplingar och 

jämföra har de inte förmågan att kunna analysera. 

 

Eva upplever också att hennes pedagoger inte är tillräckligt kunniga om vad som 

faktiskt står i läroplanen kring det som handlar om informationshantering och källkritik. 

Bodil är inne på samma spår. Hon menar att en stor svårighet med läroplanens 



24 
 
 

formuleringar hänger ihop med pedagogernas sätt att se på kunskap. Detta stödjer 

Limbergs tankar om att skolbibliotekets pedagogiska roll är så starkt förknippad med 

den kunskapssyn som präglar skolan. Bodil menar att trots fokuseringar på förmågor är 

det ändå rent krasst så att många pedagoger styrs av vilket kunskapsinnehåll som 

eleverna ska ha mött och lärt sig och då kan förmågorna få stå tillbaka. Om pedagogen 

kan kombinera kunskapsinnehållet med förmågorna från läroplanen som ett verktyg i 

samarbetet med skolbibliotekarien får eleverna möta en mer sammanhängande och 

kraftfull skolvärld, menar Bodil.  

 

Eva anser också att läroplanen borde göras mer användarvänlig och tillgänglig på fler 

språk och på fler sätt så att det blir ännu lättare att synliggöra mål för elever och 

föräldrar. 

 

5.3.3 Brist på målformuleringar kring skolbiblioteksverksamheten 
 

I detta avsnitt presenteras hur respondenterna upplever bristen på målformuleringar i 

läroplanen som rör skolbibliotekets verksamhet och skolbibliotekariens roll i skolan.  

 

Carro tycker det är problematiskt att läroplanen inte tydligt formulerar vad en 

skolbibliotekarie kan bidra med.  
 

“Nu när alla vill att vi ska satsa på biblioteken och läsning och man måste ju 

vara källkritisk i dagens samhälle, då borde ju verkligen det synas bättre, för jag 

tror det hade varit en fördel för rektorer och lärare också. Att känna att då har jag 

ju också en person som kan hjälpa mig i detta, som har detta som sitt 

huvudämne...”  

 

Detta blir också tydligt när Bodil beskriver svårigheten med att skriva egna 

skolbiblioteksplaner. Om det inte står uttalat vem som ska göra vad kan det 

bidra till att skolbibliotekarien gör allt i samarbetet. Och i läroplanen står det 

inte tydligt vem som ska göra vad. 
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6. Analys  
 

I analysen diskuteras uppsatsens frågeställningar med respondenternas tematiska svar 

som presenterats i avsnitt 5. Presentation av resultat med fokus på de tvingande, 

imiterande och normativa krafterna i den nyinstitutionella teorin. Även Montiel-Overall 

och Kuhlthaus forskning kommer kopplas till respondenternas svar och den 

nyinstitutionella teorin för att ytterligare förstärka kopplingen till läroplanen. 

 

6.1 Hur arbetar studiens skolbibliotekarier med läroplanen?  

 

6.1.1 Läroplanen som tvingande kraft 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera de teman som redovisats i presentationen av 

resultaten som kan ses som tvingande kraft.  

 

Som tidigare nämnt under avsnittet 3. Teori är läroplanen en tydligt tvingande kraft i 

fråga om att vara det styrverktyg som pedagoger arbetar efter. För skolbibliotekarien är 

den inte lika självklart en tvingande kraft, även om respondenterna i denna uppsats ser 

den som ett självklart arbetsredskap. Läroplanen fungerar som en tvingande kraft i det 

organisationsfält som skolbibliotekarier och pedagoger befinner sig i på olika sätt. Alla 

respondenter beskriver hur läroplanen är en plan som även skolbibliotekarier behöver 

förhålla sig till och jobba efter, men på andra sätt än pedagogerna.  

 

Detta förstärks i avsnittet 5.2.1 Läroplanen som måldokument där respondenterna 

tydligt ger exempel på hur de använder sig av läroplanen som ett konkret måldokument 

i sitt arbete. Läroplanen styr också respondenternas egna planer i verksamheten, då de 

alla utgår från målen i läroplanen som styr informationshantering, källkritik och 

läsfrämjande åtgärder. Respondenternas förväntningar är att läroplanen ger riktning och 

vägledning i detta arbete. Det skulle å andra sidan också kunna ses som en imiterande 

kraft. I alla respondenternas olika planer (exempelvis skolbiblioteksplan, MIK-plan, 

aktivitetsplan) finns läroplanens mål och formuleringar som en grund. Alla respondenter 

utgår från läroplanen som ett berättigande för deras verksamhet, trots att de inte blivit 

tvingade eller beordrade av exempelvis ledning att använda läroplanen, utgår de ändå 

alla från läroplanen som ett slags berättigande för verksamheten. Genom att koppla 

läroplansmål som alla i skolan ska arbeta efter imiterar respondenterna såväl 

formuleringar som angreppssätt i de lokala planerna för skolbiblioteksverksamheten. 

Detta skulle alltså istället för en tvingande kraft ses som en imiterande kraft, att 

respondenterna imiterar skolans begrepp för en tydligare ingång till 

skolbiblioteksverksamheten och berättigande för skolbiblioteksverksamheten.  

 

En annan upplevd tvingande kraft för respondenterna finns under avsnittet 5.2.4 

Läroplanen som styrverktyg för arbetet med skönlitteratur. Kapitel 1 och 2 i läroplanen 

beskriver de mål som skolan ska sträva efter när det gäller värdegrunden. Anna och 

Carro tar upp dessa mål vid valet av inköp av böcker, såväl till det allmänna beståndet 

som till klassuppsättningar. De ser valet av böcker som en del av värdegrundsarbetet 

och kopplar också litteraturen till läroplanen där eleverna ska möta olika typer av texter 
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och fungera som ett normkritiskt ingångssätt. Där blir läroplanen en tydlig 

inköpsvägledning och ett exempel på en tvingande kraft för respondenterna, som ser 

läroplanens skrivningar om exempelvis värdegrunden som en tvingande kraft. För den 

som är mer insatt i läroplanen kan den fungera mer eller mindre tvingande, beroende på 

den kunskapssyn som präglar dels skolan, men också den som tolkar eller väljer att 

tolka läroplanen.     

 

6.1.2 Läroplanen som imiterande kraft 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera de teman som redovisats i presentationen av 

resultaten som kan ses som imiterande kraft. Det är respondenternas upplevelser av 

samarbetet med pedagoger som beskrivs.  

 

Under avsnittet 5.2.2 Läroplanen som arbetsredskap för samarbetet framhåller 

respondenterna vikten av att tidigt komma in i planeringsfasen med pedagoger så att alla 

kan sätta sig in vilka mål som är lämpliga att arbeta med, vilka kunskapskrav som ska 

behandlas och hur uppdragen fördelas på personerna. Framförallt beskriver Anna, Bodil 

och Eva hur deras arbete med att vara delaktiga i skrivningar av de lokala pedagogiska 

planeringarna är en del av det gemensamma arbetet. Detta kan vara ett exempel på en 

imiterande kraft för respondenterna. Genom att respondenterna är delaktiga i det som 

krävs inför starten av ett nytt arbete imiterar skolbibliotekarien pedagogernas sätt att 

arbeta med de lokala pedagogiska planeringarna. I Kuhlthaus (2004) sätt att beskriva 

skolbibliotekarierollen fyller alla respondenterna då rollen av Councelour, som är den 

sista och den mest utvecklade. Detta skulle också kunna beskrivas som modell D 

Integrated Curriculum om det visat sig att rektorn också skapat förutsättningar för 

planeringstid för skolbibliotekarie och pedagog (Montiel-Overall, 2005).  

 

Det blir också tydligt att respondenterna har olika tankar kring att vara delaktiga i 

skrivningarna av lokala pedagogiska planeringar. I avsnittet 5.2.2 Läroplanen som 

arbetsredskap i samarbetet ger respondenterna olika bilder av samarbetet. För Bodil är 

det självklart att det är det effektivaste sättet till samarbete kring läroplanen och en 

samsyn kring elevernas lärande. För Carro är det sällan hon är med i skrivningarna, 

även om pedagogerna ibland skriver in henne som en samarbetspartner. Hon bidrar 

istället med utökade kopplingar vid exempelvis skönlitteratur eller lektioner i 

informationssökning. Genom att belysa Bodils och Carros olika nivåer med hjälp av 

Montiel-Overalls modeller skulle i så fall Carro hamna på modell C Integrated 

Instruction, där ett aktivt samarbete med pedagog sker, men inte i fullt lika hög 

utsträckning som i modell D som är Integrated Curriculum som Bodil snarare tillhör. I 

Bodils fall blir det exempel av en imiterande kraft, att hon är en del av pedagogerna som 

bygger upp arbetet, med hjälp av pedagogernas arbetssätt. För Carro blir det mer av en 

normativ kraft där hon och pedagogen inte står jämnbördiga på samma sätt utan där hon 

behåller sin kompetens och sina traditioner och pedagogen sin. Detta beskriver Limberg 

(2003) som betydelsefullt när skolbibliotek studeras – att synen på skolbibliotek beror 

på skolans kunskapssyn, men också på de olika pedagogernas syn på skolbiblioteket. 

 

Den imiterande kraften kan också belysas ur pedagogens perspektiv. I avsnittet 5.2.3 

Läroplanen som styrverktyg för arbetet med källkritik nämner respondenterna hur 

pedagogerna i många fall känner sig osäkra på hur de ska arbeta med källkritik med 
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eleverna. Då söker pedagogerna sig istället till skolbibliotekarien som pedagogen anser 

har en större kompetens och erfarenhet kring källkritik och informationssökning. 

Antingen samverkar pedagogen med skolbibliotekarien kring källkritik i 

lektionsupplägg, eller är det skolbibliotekarien som håller i lektionspass med 

utgångspunkt i det eleverna arbetar med.  Likväl som skolbibliotekarierna blir medvetna 

om skolspråket blir pedagogerna medvetna om biblioteksspråket. Detta gäller också The 

big five som alla respondenterna lyfter på olika sätt i avsnittet 5.2.1 Läroplanen som 

måldokument när de beskriver sina förväntningar (de använder även synonymer som 

förmågor, nyckelkompetenser, infoflödet och så vidare). 

 

I avsnittet 5.2.4 Läroplanen som styrverktyg för arbetet med skönlitteratur beskriver 

Carro och Eva arbetet med skönlitteratur, muntligt berättande och textsamtal där 

läroplanens skrivningar hela tiden är med skolbibliotekarierna i deras arbete. Det blir en 

grund i deras arbete. När skolbibliotekarier deltar i gemensamma fortbildningar som 

exempelvis Läslyftet och andra lässatsningar kan det ses som en imiterande kraft för 

skolbibliotekarien. Genom att vara delaktig i samma fortbildning som pedagogerna 

imiteras skolans metodik och förhållningssätt. 

 

Ett annat exempel på en imiterande kraft beskriver Bodil. I avsnittet 5.2.3 Läroplanen 

som styrverktyg för arbetet med källkritik är ett framgångsprojekt på hennes skola med 

källkritik. Hon och pedagogerna planerade från början utifrån målen i SO och svenska, 

där diskussionerna handlade om vilka förmågor som eleverna skulle utveckla och där 

såväl hon som pedagogerna hela tiden stöttade eleverna i deras kunskapsinhämtning och 

metakognitiva källkritiksdiskussioner. Att se projektet som en imiterande kraft där 

skolbibliotekarien ikläder sig rollen som pedagog (på ett sätt), i ett sammanhang som är 

tydligt för eleverna och klargörande för pedagogerna skapas ett tydligt sammanhang och 

effekterna av detta påvisades tydligt i de nationella proven i SO. Likväl blir det en form 

av imiterande kraft för pedagogerna som visar tydligt för eleverna att källkritik är lika 

viktigt som allt annat innehåll i undervisningen.  

 

En annan imiterande kraft är att projekt med skolbibliotekarien blir återkommande. I 

avsnitt 5.2.2 Läroplanen som arbetsredskap i samarbetet beskriver flera respondenter 

detta. Ofta fungerar det så i skolan i flera ämnen och då har också respondenterna 

reflekterat över att deras lyckade projekt återkommer i samma årskurs. Då blir det också 

tydligt att se en progression i samarbetet mellan skolbibliotekarie och pedagog. Det blir 

också enklare att möta alla pedagoger och elever och inte bara godtyckligen de 

pedagoger som vill samarbeta med skolbibliotekarien.  

 

6.1.3 Läroplanen som normativ kraft 
 

I detta avsnitt diskuteras de teman som redovisats i presentationen av resultaten som kan 

ses som en normativ kraft. 

 

Respondenterna är medvetna om sina respektive styrkor och skillnader mellan sina och 

pedagogernas yrkesroll. Detta beskrivs i avsnittet 5.2.5 Läroplanen som ett stöd för 

definierande av yrkesroll. De kompetenser och förmågor som är unika för yrkesrollen 

skolbibliotekarie är formade av den tradition och kunskapssyn som respektive skola har. 

Det blir en form av normativ kraft. Den normativa kraften blir också tydlig när 
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respondenterna upplever att pedagogerna har blivit mer medvetna om 

skolbibliotekariens roll och kompetens när det handlar om informationshantering och 

källkritik. Det finns däremot en risk i detta om pedagogerna väljer att helt lämna över 

informationshantering och källkritik som en uppgift för skolbibliotekarien. Dels skall 

eleverna bli bedömda i sitt arbete med informationshantering och källkritik, vilket 

pedagogen skall göra. Dels är inte skolbibliotekarien ansvarig för ämnet, vilket 

pedagogen är. Däremot kan ett samarbete mellan pedagog och skolbibliotekarie skapa 

fruktbara samarbeten som exempelvis Bodils källkritiksarbete ger exempel på i avsnittet 

5.2.3 Läroplanen som styrverktyg för arbetet med källkritik. 

 

Att vidare diskutera skolbibliotekarierollen som en normativ kraft måste ses i relation 

till den imiterande kraften. Å ena sidan med strikta uppdelningar mellan 

skolbibliotekarie-pedagog, där var och en bidrar med sitt innehåll, å andra sidan som en 

imiterande kraft där skolbibliotekarie-pedagog närmar sig varandras sätt och imiterar 

den andra yrkesrollens förhållningssätt och arbetssätt. Genom respondenternas svar 

finns det ingen motsättning i att det är på det ena eller andra sättet. Snarare får den 

normativa och imiterande kraften belysas av olika behov från olika pedagoger och olika 

samarbetssätt. Som utgångspunkt till skolbiblioteksbegreppet för denna uppsats valdes 

Limbergs (2003, s. 17-18) sätt att förhålla sig till skolbibliotek (se avsnitt 1.4). Där 

beskriver hon hur samarbetet ”kan och bör se olika ut i olika skolämnen och olika 

stadier under utbildningen”. 

  

Den normativa kraften kan ses i Carros sätt att samarbeta med att koppla skönlitteratur 

till skolans alla ämnen. Hon exemplifierar sitt arbete med idrottsläraren i avsnittet 5.2.4 

Läroplanen som styrverktyg för arbetet med skönlitteratur. Att studera målen i 

läroplanen och koppla texter, såväl skönlitterära som faktalitterära är också en form av 

normativ kraft för respektive yrkesroll. Såväl pedagog som skolbibliotekarie bidrar med 

det som är specifikt för sin yrkesroll; i pedagogens fall målen i läroplanen som grund 

för elevernas arbete och i skolbibliotekariens fall att koppla litteratur som är aktuell för 

de givna målen inom ramarna för undervisningen. Det blir en tydlig uppdelning och 

förtydligande över de olika rollerna. Alla bidrar med sin unika kompetens. 

 

Att flera av respondenterna får hålla i utbildningar för pedagogerna på skolan kan också 

ses som en normativ kraft. Anna har till exempel hållit i flera utbildningar i källkritik 

för skolans personal. Det intressanta är om det skapar en gemensam syn kring 

informationen som behandlas eller om det blir en ytterligare förstärkning av respektive 

yrkesrolls kompetens.  

 

 

6.2 Vilka svårigheter upplever studiens skolbibliotekarier i 

arbetet med läroplanen? 
 

6.2.1 Läroplanen som tvingande kraft 
 

I detta avsnitt diskuteras de svårigheter som respondenterna upplevde i arbetet med 

läroplanen kopplat till den tvingande kraften. 
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Bristen på tid för skolbibliotekarier är den enskilt största svårigheten enligt 

respondenterna, som beskrivs i avsnittet 5.3.1 Brist på tid. Om skolbibliotekarien utgår 

från målen i läroplanen i sina handlingsplaner blir det en tvingande kraft som medför att 

skolbibliotekarien måste ges möjlighet att planera gemensamma projekt med 

pedagogen. Alla respondenter upplever att tiden ofta saknas för detta. Enligt Montiel-

Overall (2005) är det en av de viktigaste faktorerna för att placeras i Modell D 

Integrated Curriculum. Att ledningen skapar tid för gemensam planering för pedagoger 

och skolbibliotekarier. Konsekvensen av brist på planeringstid kan medföra ett mindre 

utvecklat samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagog, där de imiterande krafterna 

får stå tillbaka för de normativa (som beskrivs i avsnitt 6.2.3 Läroplanen som normativ 

kraft).  

 

Respondenterna upplever också att en svårighet i arbetet med läroplanen är 

pedagogernas stress över att hinna med allt i läroplanen och att det ibland får gå före 

den källkritiska granskningen. Om gemensam planeringstid fanns tillgänglig för 

pedagoger och skolbibliotekarie hade ett mer väldefinierat samarbete kunnat tydliggöra 

för både pedagoger och elever hur källkritik blir en mer naturlig del av undervisningen. 

Detta förstärks bland annat i Ohiostudien där effekten av naturliga och integrerade 

samarbeten visat sig som mest effektiva (Ross & Kuhlthau, 2005a).  

 

6.2.2 Läroplanen som imiterande kraft 
 

I detta avsnitt diskuteras de svårigheter som respondenterna upplevde i arbetet med 

läroplanen kopplat till den imiterande kraften. 

 

Brist på kunskap hos pedagogerna lyftes som en svårighet av respondenterna i avsnittet 

5.3.2 Brist på kunskap och tillgänglighet. Den imiterande kraften kan då styra 

pedagogerna när de känner sig osäkra på arbetet med källkritik. Enligt respondenterna 

söker sig pedagogen till skolbibliotekarien för feedback, lektionsupplägg eller 

samarbete. Det blir en tydlig bild av hur verksamheterna närmar sig varandra. Det finns 

dock en fara i detta om pedagogerna väljer att helt lämna över informationshantering 

och källkritik som en uppgift för skolbibliotekarien. Å ena sidan kan eleven helt 

förknippa källkritik med skolbibliotekarien och inte låta det bli en del av det som eleven 

ska lära sig i skolan av pedagoger. Å andra sidan kan det försvåra möjligheterna till 

samarbete, då de båda yrkesrollerna fortsätter spela på sina egna arenor. Där blir mötet i 

läroplanen en viktig del för ett utvecklande arbetssätt, som såväl Montiel-Overall och 

Kuhlthaus forskning beskriver i avsnitt 2.2 Skolbiblioteket och samarbetet.  

 

6.2.3 Läroplanen som normativ kraft  
 

I detta avsnitt diskuteras de svårigheter som respondenterna upplevde i arbetet med 

läroplanen kopplat till den normativa kraften. 
 

I avsnittet 5.3.3 Brist på målformuleringar kring skolbiblioteksverksamheten lyfts 

respondenterans tankar kring bristen på målformuleringar som rör yrket 

skolbibliotekarie. Att skapa skolbiblioteksplaner med utgångspunkt i läroplanen är inte 

helt enkelt. Om det inte står utskrivet vem som uttryckligen har ansvar för de olika 
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målen i en skolbiblioteksplan är risken att skolbibliotekarien gör allt, enligt flera 

respondenter. Risken är att så fort källkritik nämns tänker pedagogen på 

skolbibliotekarien. Det blir en form av normativ kraft där källkritik och 

informationssökning direkt kopplas till skolbibliotekarien. Återigen återkommer de 

båda yrkesrollernas kompetens, men också förståelse för varandras kompetens. 

Folkesson och Limberg (2006) betonar just det i sina resultat av IDOL-projektet. Vikten 

av att samarbete inte får utradera respektive yrkes specifika kompetensfaktorer utan att 

de istället ska ses som en möjlighet för att nå ännu längre. 
 

7. Diskussion 
 

Genom att koppla de olika krafter som kan påverka aktörer inom skola och 

skolbibliotek att likna varandra ges perspektiv på möjligheterna till samarbete, 

svårigheterna i läroplansskrivningar och yrkesrollernas styrkor utifrån 

skolbibliotekariernas perspektiv.  

 

Läroplanen kan vara en tvingande kraft i det gemensamma organisationsfält som 

skolbibliotekarier och pedagoger befinner sig i. Det som problematiserar detta är dock 

att skolbibliotekarier som yrkesroll inte står med i läroplanen. Flera av respondenterna 

uttrycker frustration över att det inte någonstans tydliggörs roller och ansvar för den 

som arbetar och är anställd som skolbibliotekarie i skolan. Ändå tar skolbibliotekarierna 

i studien så självklart på sig rollen som informations- och källkritiksexperter. Genom att 

ta befäl över ett område som pedagogerna ofta känner sig osäkra på (exempelvis 

källkritik) skapar skolbibliotekarien ett kunskapsfält i sin ägo. Detsamma gäller de mål 

från läroplanerna som skolbibliotekarierna använde vid tillkomsten av sina planer.   

Detta tror jag kan ses om ett sätt att rättfärdiga och skapa sin plats i skolans värld. 

Speciellt om skolbibliotekarien inte har tydliga direktiv från rektorn över hur arbetet ska 

läggas upp. Även om skolbibliotekarie som yrke inte står med i läroplanen blir 

läroplanen ändå ett stöd till skolbibliotekarierna i deras arbete.  

 

Skolans kunskapssyn verkar vara helt avgörande för den roll som skolbibliotekarien har 

på en skola. Det blir också tydligt att pedagogernas olika förhållningssätt till läroplanen 

och skolbibliotekarien påverkar samarbetet. Skolornas likvärdighet, eller brist på 

likvärdighet när det gäller skolbiblioteksresurser skapar inte sammanhang för pedagoger 

idag. Dagens arbetsmarknad för pedagoger bidrar till många omflyttningar och ställer 

ännu större krav på en skolbiblioteksverksamhet som bibehåller och arbetar i en 

progression för eleverna, utan krav på eldsjälar bland pedagoger och skolbibliotekarier. 

Det är intressant att fundera på om och hur skolbibliotekarierollen skulle förändras 

genom skrivningar om yrket i läroplanen, som Omstedt (2012) visualiserar med sitt 

tankeexperiment. Då skulle läroplanen kunna förstärka likvärdigheten på skolorna 

genom en åtstramning och förtydligande vad gäller exempelvis personalen på 

skolbiblioteken. Detta tror jag är en kärnfråga för skolbibliotekens framtid.   

 

I analysen av intervjuerna återkommer den imiterande kraften som ett sätt att förklara 

organisationsfältet som studerats. Inte bara skolbibliotekarier som imiterar skolans sätt 

att se på världen utan också pedagogers sätt att ta sig an såväl informationssökning, 

källkritik och läsfrämjande utgångspunkter. Det kan vara ett sätt att beskriva det 
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komplexa som händer i skolbibliotek mellan pedagoger och skolbibliotekarier. De olika 

yrkesrollerna främjas när expertisen bevaras och befruktar varandra i de samarbeten 

som verkligen blir exempel på goda samarbeten.  

8. Slutsatser 
 

8.1 Hur arbetar studiens skolbibliotekarier med läroplanen? 
 

Studiens skolbibliotekarier arbetar alla aktivt med läroplanen, men med olika 

utgångspunkt. Alla respondenter upplever läroplanen som ett kraftfullt verktyg som 

ingång till arbetet i skolan. I analysen utkristalliserades fem olika sätt att arbeta med 

läroplanen: 

 

 Läroplanen som måldokument 

 Läroplanen som arbetsredskap i samarbetet 

 Läroplanen som styrverktyg för arbetet med källkritik 

 Läroplanen som styrverktyg för arbetet med skönlitteratur 

 Läroplanen som ett stöd för definierande av yrkesroll 

  

Läroplanen fungerar som en tvingande kraft genom att vara skolans styrdokument, men 

där respondenterna också använder sig av den i skrivandet av egna planer. Beroende på 

hur läroplanen används fungerar den som en imiterande kraft för respondenterna, där 

verksamheterna liknar varandra mer och mer både i skolbibliotekariernas sätt att närma 

sig pedagogiken, samt pedagogernas sätt att närma sig exempelvis arbetet med 

källkritik. Exempel på detta är bland annat när skolbibliotekarierna deltar i planering 

och skriver lokala pedagogiska planeringar tillsammans med pedagogerna och när 

pedagoger använder sig av skolbibliotekarien som en expert inom källkritik. Läroplanen 

kan också fungera som en normativ kraft i skolbibliotekariernas sätt att arbeta med 

läroplanen i förtydligandet av rollernas specifika kompetens. 

 

8.2 Vilka svårigheter upplever studiens skolbibliotekarier i 

arbetet med läroplanen? 
 

Det var framförallt tre områden som upplevdes som svårigheter av respondenterna i 

arbetet med läroplanen.  

 

 Brist på tid 

 Brist på kunskap och tillgänglighet 

 Brist på målformuleringar kring skolbiblioteksverksamheten 

 

Dessa svårigheter kan ses i skenet av tvingande, imiterande och normativa krafter. 

Bristen på tid berör planeringstid mellan pedagog och skolbibliotekarie där det är en 

organisatorisk fråga för rektorn att skapa utrymme för gemensam planeringstid. Brist på 

kunskap och tillgänglighet handlar både om elevers grunda allmänbildning samt vissa 

pedagogers okunskap kring informationssökning och källkritik, men också att 
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läroplanen behöver tillgängliggöras på nya sätt. En ytterligare svårighet är att 

skolbibliotekarie inte finns med i läroplanen som yrkesroll.  
 

8.3 Reflektion kring studien 
 

Syftet med studien var att undersöka hur skolbibliotekarier på resursstarka skolbibliotek 

arbetade med läroplanen och vilka svårigheter de upplevde med den. För att försöka 

besvara frågeställningarna valdes en organisationsteori som skulle kunna belysa olika 

ingångar till läroplanen men också det komplexa i samarbetet mellan skolbibliotekarie-

pedagog. Jag anser att metoden har fungerat för att belysa arbetet med läroplanen ur 

skolbibliotekariernas perspektiv. Genom att undersöka det empiriska materialet med 

nyinstitutionella glasögon lyftes de krafter i organisationsfältet som möjligen kan 

förklara och förtydliga skolbibliotekariers sätt att arbeta med läroplanen i grundskolan.  

 

Uppsatsens resultat förstärker teorier från tidigare forskning, men gör det genom ett nytt 

ljus i den nyinstitutionella teorin. Teorin har belyst nya idéer kring hur skolbibliotek och 

skola tenderar att bli mer lika varandra när läroplanen används som ett verktyg i 

samarbetet. Hade en annan metod använts hade möjligen andra resultat åstadkommits. 

Resultatet är också präglat av de respondenter som intervjuats. Genom strikta 

urvalskriterier med fokus på resursstarka skolbibliotek fick frågorna väl utvecklade 

svar. Andra resultat hade genererats vid andra urvalskriterier. Att dra några generella 

slutsatser om skolbibliotekariers sätt att arbeta med läroplanen är inte möjligt i denna 

begränsade studie. Däremot har denna studie visat hur läroplanen används av 

skolbibliotekarier på effektiva skolbibliotek och hur det är möjligt att applicera 

nyinstitutionell teori på det som sker i organisationsfältet mellan skolbibliotekarie och 

pedagog på respondenternas skolor. 

 

Ett problem som utkristalliserade sig tydligt i alla intervjuer var att respondenterna hade 

svårt att urskilja frågorna om samarbete kontra frågorna om läroplanen. För studiens 

respondenter var deras samarbete och synen på läroplanen så starkt sammankopplade. 

Det bidrog till att jag ytterligare fick förklara och fördjupa frågorna vid intervjuerna 

vilket skapade fler frågor som förtydligade skillnaderna på frågorna rörande läroplan 

och samarbete. 

9. Förslag till fortsatt forskning 
 

Läroplanen som ingångsätt till att undersöka skolbibliotekarier har väckt nya tankar 

kring vilken roll skolbibliotek spelar i dagens skola. Att närmare undersöka de specifika 

uppnåendemål som rör informationssökning och källkritik i ett större perspektiv med 

pedagogers och skolbibliotekariers syn och tankar kring samarbetet känns som en 

intressant fortsättning. Det vore dessutom intressant att sätta det i jämförelse mellan 

resursstarka skolbibliotek och skolor som inte har någon skolbibliotekarie. Det hade 

också varit intressant att utveckla Limbergs tankar kring skolors kunskapssyn och titta 

på de faktorer som spelar roll för en skolas syn på kunskap och pedagogiska tankar och 

se hur deras skolbiblioteksutveckling ser ut. Genom att vidare undersöka skolbibliotek 

och skolbibliotekarier med koppling till den kontext som yrkesgruppen befinner sig i 

kan möjligheten för yrkesgruppen att bidra till skolutveckling utvecklas.  
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 

Samarbete 
1. Hur ser ditt samarbete med pedagoger ut? 

2. Vilka möjligheter upplever du med samarbetet med pedagoger?  

3. Vilka svårigheter upplever du med samarbetet med pedagoger?  

 

Respondentens upplevelser av Lgr11 
4. Hur upplever du att Lgr11 hittills påverkat samarbetet med pedagoger? (Kapitel 1 och 

2 eller kursplanerna?) 

5. Kan du ge några lyckade exempel?  

6. Kan du ge några exempel som blivit mindre lyckade? 

7. Vilka förväntningar har du på Lgr11 i samarbete med pedagoger? 

8. Vilka möjligheter upplever du med Lgr11 som redskap i samarbetet med pedagoger? 

9. Vilka utmaningar upplever du med Lgr11 som redskap i samarbetet med pedagoger?  

 

Respondentens användning av Lgr11 
10. Hur använder du dig av Lgr11 i ditt arbete som skolbibliotekarie? 

11. Har du några specifika exempel på mål i Lgr11 som du arbetat med? Vilka? Hur? 

Om inte, hur tänker du kring målen i Lgr11? 

12. Är det något du skulle vilja tillägga? 


