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1. Inledning

Under vår studietid på Biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet på 
Högskolan i Borås har diskussioner gällande skolbibliotekets roll väckt vårt intresse. En
av oss har läst en valbar kurs om skolbibliotek och under kursens gång blev det tydligt 
att det är en stor skillnad mellan vad lagen föreskriver och hur verksamheten bedrivs på 
skolor i Sverige. Skillnaden blev ännu tydligare när den andra av oss blev anställd på 
Skolbibliotekscentralen i Göteborg. Då erfor hon själv olikheter mellan skolornas 
bibliotek och vissa skolors behov av en skolbibliotekscentral för att kunna förse sina 
elever med litteratur. Skolbibliotekscentralen ska fungera som ett komplement till 
skolbiblioteken men verkade ibland nyttjas av skolor som ersättning för skolbibliotek, 
framför allt när det gäller tillhandahållandet av litteratur. Dessa erfarenheter väckte vårt 
intresse gällande hur det ser ut på lokal nivå i den kommun vi själva bor i, det vill säga 
Göteborgs kommun.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning

I projektet “Jämlikt Göteborg - hela staden socialt hållbart” kan man läsa att Göteborgs 
stads mål under år 2016 var att Göteborg skulle vara en jämlik stad (Göteborgs stad, 
2016a). Projektet är uppdelat i fyra fokusområden, varav det andra fokusområdet är det 
vi har valt att fokusera den här undersökningen kring eftersom det är mest relevant för 
vår studie. De fyra fokusområdena är följande:

1. Ge varje barn en god start i livet (0-6 år) 
2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)
3. Skapa förutsättningar för arbete 
4. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen

Ett sätt att ge barn goda förutsättningar genom skolåren är att säkra tillgången till 
skolbibliotek. I Sverige har skolbiblioteket Skollagen (SFS 2010:800), biblioteksplaner 
samt andra styrdokument som till exempel läroplaner att rätta sig efter. Det är först när 
man granskar innehållet noggrant som man upptäcker att dessa skrifter är vagt och 
generellt formulerade och att lagen erbjuder ett stort tolkningsutrymme. Sedan 
Skollagen trädde i kraft år 2011 har det varit lag på att alla elever i Sverige ska ha 
tillgång till ett skolbibliotek. I 2. kap 36 § står följande:

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

Liknande formulering går även att finna i Bibliotekslagen (SFS 2013:801):

Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
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Båda lagarna är otydligt formulerade i och med att de inte ställer egentliga krav på till 
exempel utformningen av skolbiblioteken. Bibliotekslagen bidrar inte med ett 
förtydligande av Skollagen trots att den trädde i kraft cirka två år senare. Att eleverna 
inte har tillgång till skolbibliotek är att bryta mot lagen och en skola kan hävda att den 
har ett skolbibliotek trots att skolbiblioteket inte har alla funktioner, resurser och den 
tillgänglighet som krävs för att fungera som en pedagogisk resurs till skolan (Kungliga 
biblioteket, 2012a). Det betyder med andra ord att rektorer och skolbibliotekarier 
implementerar sina egna tolkningar av lagarna vilket kan leda till skillnader mellan 
skolorna. I praktiken så innebär det att elever på en skola kan ha tillgång till en 
välfungerande skolbiblioteksverksamhet med en skolbibliotekarie medan elever på en 
annan skola endast har tillgång till få hyllplan med böcker och ingen skolbibliotekarie. 
Det här skapar olika förutsättningar för eleverna under deras skolgång och om så är 
fallet i Göteborg, så bidrar inte detta till en jämlik stad.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och har tillsynsansvar för 
samtliga pedagogiska verksamheter. Enligt inspektionen så måste ett skolbibliotek följa 
dessa krav för att klassas som ett skolbibliotek:

“1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler 
eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda
biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för 
denna.
2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 
informationsteknik och andra medier.
3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och 
stimulera till läsning.” (Skolinspektionen, 2011)

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek vars uppgift är att samordna det 
svenska biblioteksväsendet genom att till exempel samla in statistik och fördela bidrag. 
Kungliga biblioteket kan inte ställa krav, istället har de rekommendationer för skolor, 
och dessa skiljer sig från Skolinspektionens krav. Deras rekommendationer är att 
skolbiblioteket:

“1. Har katalog, manuell eller datoriserad.
2. Ligger i skolans lokaler.
3. Är bemannat minst 20 timmar per vecka.
4. Har minst 1 000 fysiska medier (sex bokhyllor).”
(Kungliga biblioteket, 2012a)

Enligt Kungliga biblioteket saknar en av sex elever ett skolbibliotek och ungefär fyra av
tio av landets elever har tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar 
per vecka (Kungliga biblioteket, 2012a). Alla elever har, som tidigare nämnts, rätt till ett
skolbibliotek enligt Skollagen och i den står det att det är huvudmannen (i detta fallet 
kommunen) som avgör hur elevernas tillgång till skolbibliotek ska ordnas 
(Skolinspektionen, 2011). Det är rektorn som bestämmer hur skolbiblioteket ska 
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utformas och därför är en studie om hur rektorer förhåller sig till skolbibliotekets 
verksamhet viktig och relevant eftersom den belyser de eventuella skillnader som råder 
på skolorna. Dessa eventuella olikheter kan komma att drabba elever genom att de inte 
får jämlika förutsättningar i skolan och därmed en ojämlik framtid – och i det 
sammanhanget behövs den här studien. 

1.2 Avgränsningar och urval

I den här studien har vi valt att avgränsa oss till Göteborgs kommun och kommunala 
grundskolor med F-6 och F-9 klasser, det vill säga grundskolor som har undervisning 
från förskoleklasser upp till nionde klass. Social resursförvaltning är en offentlig 
verksamhet i Göteborg som erbjuder stöd till alla Göteborgs invånare inom framförallt 
det sociala området. Enligt SVT (2015a) så har Social resursförvaltning kategoriserat 
Göteborgs olika stadsdelar ur ett socioekonomiskt perspektiv genom att granska 
exempelvis livsvillkor och ekonomiska förutsättningar. Detta har gjorts med hjälp av 
variablerna medelinkomst, medellivslängd samt hur många som har godkänt i samtliga 
ämnen i årskurs nio (Ibid.). Skillnaderna mellan stadsdelarna visar sig ha blivit större 
både vad gäller medellivslängden och de ekonomiska förutsättningarna, och därför ville 
vi studera en stadsdel som anses vara socioekonomiskt välmående för att se om det 
påverkar skolbiblioteken. För att göra information mer lättillgänglig så har SVT 
illustrerat en webbkarta där resultatet av Social resursförvaltnings forskning presenteras 
(SVT, 2015b). Göteborg har totalt tio stadsdelar och ursprungligen var vårt ändamål att 
enbart fokusera på en enda socioekonomiskt välmående stadsdel i Göteborg. Innan vi 
valde en stadsdel att fokusera på så upptäckte vi att det inte fanns tillräckligt många 
grundskolor som vi önskade intervjua i enbart en stadsdel. Därför ändrade vi vår 
avgränsning till två stadsdelar med likvärdiga förutsättningar enligt SVTs illustration; 
Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda. Illustrationen visar att båda stadsdelarna har hög 
samt likvärdig medelinkomst (Ibid.,). Medelinkomsten är inte det enda som avgör den 
socioekonomiska situationen men det är en variabel som är begriplig och korrelerar med
andra intressanta socioekonomiska variabler som arbetslöshet och försörjningsstöd 
(Perspektiv Göteborg, 2011). För att säkerställa vårt antagande så tog vi kontakt med 
Stadsledningskontoret i Göteborg som bekräftade att Majorna-Linné och Örgryte-
Härlanda är de stadsdelar i Göteborg som är mest välmående socioekonomiskt och mest
lika varandra i den aspekten.

På Göteborg stads hemsida finns information om vilka kommunala grundskolor som 
ingår i de utvalda stadsdelarna. Där har vi även sökt upp vilka av dessa skolor som har 
F-6 samt F-9 klasser. Därefter har vi tittat på Kungliga bibliotekets tabell från 2012 som
visar vilka skolor som själva har meddelat att de har ett skolbibliotek (Kungliga 
biblioteket, 2012b). Vi mailade samtliga rektorer inom vår avgränsning och bad om 
intervjuer (se Bilaga 1). I mailet introducerade vi oss, beskrev syftet med vår studie och 
informerade om intervjuns innehåll. På grund av låg svarsfrekvens från rektorerna i de 
utvalda stadsdelarna så valde vi att utöka vårt område. Göteborg är uppdelat i fyra 
områden: Hisingen, Nordost, Centrum och Sydväst och det är inom dessa områden som 
de tio stadsdelarna finns. Vi kontaktade Stadsledningskontoret igen som förklarade att 
förutom området Centrum (Centrum, Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda) så är det 
området Sydväst (Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg) som är mer 
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socioekonomiskt välmående jämfört med de övriga två områdena Hisingen (Lundby, 
Norra Hisingen, Västra Hisingen) och Nordost (Angered, Östra Göteborg). Vi är dock 
medvetna om att trots att områdena Centrum och Sydväst är de mer välmående 
områdena i Göteborg så finns det stadsdelar inom dessa som är mindre välmående. Vi 
anser dock att vi var tvungna att bredda vårt område för att öka svarsfrekvensen och 
därmed chansen till intervjuer. Genom att inkludera Sydväst innebar det att vi kunde 
maila till 33 rektorer istället för enbart 13 stycken. 15 av rektorerna tackade nej och 14 
rektorer svarade aldrig. Baserat på dessa uppgifter är det totalt fyra rektorer som tackade
ja till intervju och som har deltagit i den här studien.

Vi har som sagt valt att intervjua rektorer i och med att det är skolledaren som har det 
särskilda uppdraget att synliggöra samt integrera skolbiblioteket i det dagliga arbetet i 
skolan (Guldér & Helinsky, 2013). En skolledning består främst av skolors rektorer så 
när ordet skolledning förekommer har vi valt att tolka det som att det är rektorn som 
åsyftas. Trots att alla deltagande skolor ligger i de mer välmående områdena i Göteborg 
(Centrum och Sydväst) så kan skolorna skilja sig åt gällande hur välmående områdena 
är. Vi har haft i åtanke att rektorerna vi intervjuar har olika bakgrund samt olika 
erfarenheter kring ledarskap, men det är inget vi har valt att fördjupa oss i. Vi är 
medvetna om att våra frågor riskerar att vara känsliga om inte skolbiblioteket når upp 
till Skolinspektionens krav på hur ett skolbibliotek ska vara utformat. Vi vet att 
rektorerna kan ha framställt situationen som bättre än vad den egentligen är eller givit 
oss undvikande svar. Vi har ändock utgått utifrån de svar vi fått vid intervjutillfällena.

1.3 Syfte

Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka inställningar enskilda rektorer på 
kommunala grundskolor med F-6 och F-9 klasser i de mer socioekonomiskt välmående 
områdena i Göteborg har till skolbibliotekens verksamhet. Fokus ligger på hur 
rektorerna resonerar om skolbibliotekens betydelse och de överväganden som ligger till 
grund för bibliotekens medelstilldelning.

1.4 Forskningsfrågor

För att uppnå studiens syfte har vi valt att fokusera på tre frågeställningar:

• Vilka inställningar har rektorerna till skolbiblioteksverksamheten? 
• Vilka likheter och skillnader finns det på de utvalda skolbiblioteken och vad 

innebär dessa eventuella olikheter i ett Jämlikt Göteborg-perspektiv? 
• Hur stor del av budgeten går till skolbiblioteken och vad använder man dessa 

pengar till?

Vi har besvarat dessa frågeställningar med hjälp av tidigare forskning, vår 
resultatredovisning samt Loertschers taxonomi för skolledare.
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som vi anser är relevant för vår studie. Vi
har utgått utifrån två huvudsakliga teman; skolbibliotek samt rektorns roll.

2.1 Skolbibliotek

Louise Limberg och Anna Hampson Lundh (2013) skriver i sin forskningsantologi om 
vad som kännetecknar ett skolbibliotek. De skriver att genom historien så har frågor 
gällande skolbibliotek framför allt berört uppdrag som är kopplade till läsning och 
lärande samt bemanningsfrågor, till exempel vilken kompetens en skolbibliotekarie bör 
ha (Hampson & Lundh, 2013). Efter genomgången av skolbibliotek i historien och dess 
utveckling konstaterar de att förhandlingar av skolbibliotekets uppgifter främst sker på 
lokal nivå - det vill säga hos kommunen och skolledningen. De skriver att detta 
förutsätter att de som arbetar i kommunen samt skolledningen har intresse för att 
utveckla skolbiblioteksverksamheten och att de även har rätt kunskaper. Sofia 
Malmberg och Teo Graner (2014) skriver att få skolbibliotek uppfyller Skollagen och 
läroplanens intentioner och att de största orsakerna till detta är att man inte har avsatt tid
till bemanning eller att de som bemannar skolbiblioteken inte har rätt utbildning. De 
skriver att ett skolbibliotek i första hand bör ses som en pedagogisk funktion snarare än 
en fysisk plats (Ibid.). Det räcker med andra ord inte att enbart ha ett rum med böcker i 
som fungerar som ett uppehållsrum.

Göteborgs stad har en biblioteksplan för åren 2013-2021 som “ska ses som ett 
policydokument som anger färdriktning för stadens samtliga bibliotek” (Göteborgs stad,
2013, s 3). I biblioteksplanen radar man upp de olika internationella riktlinjerna som 
berör samtliga bibliotek i Göteborgs stad. Unesco har formulerat mål och uppdrag till 
skolbiblioteken som bland annat handlar om att skolbiblioteket ska erbjuda eleverna 
träning i att värdera och använda information, agera läsfrämjande samt lära ut hur 
tillgång till information är en mänsklig rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det är med 
andra ord tydligt att varje elev i Göteborgs stad inte enbart ska ha tillgång till ett 
skolbibliotek utan att skolbibliotekets verksamhet ska integreras i undervisningen. Fil dr
Cecilia Gärden vid Bibliotekshögskolan i Borås har skrivit en rapport som är en 
sammanställning av aktuell forskning om skolbibliotek (Gärden, 2017). Hon har skrivit 
rapporten på begäran av Kungliga biblioteket, då regeringen begärde en utredning. I 
rapporten framgår det tydligt att skolbiblioteksverksamhet har en positiv påverkan på 
elevers lärande, men framför allt att skillnaderna mellan skolbiblioteken runt om i 
landet är väldigt tydliga.

Diskussionen kring skolbiblioteket och verksamhetens syfte har varit mycket aktuell 
sedan skolbiblioteket blev etablerat i Skollagen (SFS 2010:800) år 2011. Calle 
Nathanson och Niclas Lindberg, ordförande respektive före detta generalsekreterare på 
Svensk biblioteksförening, skriver i en debattartikel som publicerats i Göteborgs-Posten
om det faktum att Sverige inte är ett demokratiskt kunskapssamhälle eftersom en halv 
miljon barn saknar tillgång till ett skolbibliotek (Nathanson & Lindberg, 2015). Enligt 
dem så kan man se konsekvenserna av detta genom Pisa-undersökningarna. 
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Undersökningarna visar ökade kunskapsklyftor och sjunkande läsförståelse och det är 
på grund av resursbrist. Nathanson och Lindberg skriver att detta i sin tur leder till en 
mindre likvärdig skolgång. I och med att vi bland annat vill undersöka rektorers val av 
medelstilldelning till skolbiblioteket som i sin tur påverkar elevernas tillgång till ett 
skolbibliotek är diskussionen som Nathanson och Lindberg för i sin artikel högst 
relevant för vår studie.

2.2 Rektorns roll

Guldér och Helinsky (2013) skriver att “skolledaren har ett särskilt uppdrag när det 
gäller att synliggöra och integrera skolbiblioteket i det dagliga arbetet” (s. 37). De 
skriver även att rektorer indirekt kan öka elevernas skolresultat. Rektorer kan öka 
elevernas chanser att lyckas genom att stödja biblioteket. Rektorerna kan till exempel 
skapa möjligheter genom bland annat schemaläggning så att skolbibliotekarier och 
lärare via samarbeten kan lära ut informationsfärdigheter och ämnesinnehåll. Faktorer 
som spelar in för att det ska vara möjligt är givetvis tid och resurser men det 
fundamentala är att skolbiblioteket integreras som en naturlig del av undervisningen 
(Guldér & Helinsky, 2013). Enligt Catarina Eriksson kan inte en 
skolbiblioteksverksamhet skapas ordentligt utan en heltidsanställd fackutbildad 
bibliotekarie (Eriksson, 2016). Hon skriver att uppbyggnaden av en 
skolbiblioteksverksamhet som integreras i undervisningen kan påbörjas först vid ett 
samarbete mellan en fokusbibliotekarie, pedagoger och skolledningen. Begreppet 
fokusbibliotekarie används i Linköpings grundskolor och innebär att en fackutbildad 
bibliotekarie ansvarar för den pedagogiska verksamheten på en skola, stöd till 
läsutveckling samt för att utveckla elevernas informationskompetens (Eriksson, 2016). 
Gärden (2017) skriver upprepade gånger om forskning som kommer fram till samma 
resultat: vikten av stöd från skolledningen. Exempelvis nämner Gärden intervjuer som 
gjorts med skolbibliotekarier där ett aktivt stöd av skolledningen räknas upp som en av 
fem betydande punkter som skolbibliotekarien behöver för att bedriva undervisning 
gällande informationskompetens och källkritik på skolan. Gärden skriver även om andra
respondenter som nämnde att de saknade tydliga riktlinjer från skolledningen samt att 
de jämställdhetsplaner som fanns inte efterföljdes. 

Rektorers syn på skolbibliotek är ett perspektiv som allt fler väljer att undersöka. I 
november år 2012 publicerade Pia Holgersson en rapport där hon intervjuade skolledare
med syftet att strategiskt påverka informanterna för att på så sätt stärka projektet 
Skolbibliotekarielyftet; hon kallar detta för påverkansintervjuer (Holgersson, 2012). 
Syftet var att få informanterna att reflektera kring sin syn på skolbibliotekets roll i den 
pedagogiska verksamheten samt påvisa hur projektet kan verka till deras fördel. 
Inledningsvis intervjuade Holgersson även bibliotekschefer när inte rektorer fanns 
tillgängliga, men insåg att dessa informanter redan var hänförda gällande skolbibliotek 
och projektet. Det innebar att syftet med påverkansintervjuerna misslyckades i det 
avseendet. Trots att syftet med vår studie inte är att föra påverkansintervjuer så har vi 
valt att enbart intervjua rektorer och inte skolbibliotekarier och lärare eftersom dessa 
troligtvis redan är positivt inställda till skolbiblioteket men inte har någon direkt 
påverkan på skolans budget. Sofia Mattsson och Sophia Södergrens kandidatuppsats 
handlar om hur skolledare arbetar med att utveckla skolbiblioteket på den skola de 
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arbetar på (Mattsson & Södergren, 2012). De intervjuar fyra skolledare på kommunala 
gymnasieskolor och resultatet av studien visar bland annat att skolledarnas personliga 
intresse, ekonomi och tidsbrist är de faktorer som främst påverkar hur de väljer att 
utveckla skolbiblioteken. Vår studie handlar om rektorers inställningar till 
skolbiblioteket generellt men studien är ändå relevant för oss då den behandlar ämnet på
samma basis som vi. Hütten och Johansson framhäver i sin kandidatuppsats det faktum 
att ett skolbibliotek är så mycket mer än ett rum med böcker för eleverna utan också en 
verksamhet som fyller en pedagogisk funktion då den integreras med övrig 
undervisning (Hütten & Johansson, 2014). De skriver att den viktigaste aktör som 
påverkar huruvida skolbibliotek får en pedagogisk roll eller inte är rektorn och därför 
undersöker de i sin studie hur rektorerna ser på sin roll gällande skolbibliotekets 
pedagogiska funktion och kärnverksamhet. Med andra ord undersöker de bland annat 
hur rektorn ser på sin roll avseende samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Resultatet
av studien visar att majoriteten av rektorerna ser sin roll ur ett kortsiktigt perspektiv som
tillför resurser vid behov. Det finns inga biblioteksplaner och majoriteten av skolornas 
skolbibliotekarier ingår inte i lärarlaget och därför utvecklas inte biblioteken. Det 
gemensamma för rektorerna är också att de ser skolbiblioteket som ett 
utvecklingsområde som de inte kan utveckla i den mån de önskar på grund av 
exempelvis ekonomiska skäl och tidsbrist.

3. Teori

3.1 Loertschers taxonomi

David V. Loertscher är en etablerad nordamerikansk professor vid School of Library and
Information Science på universitet i San José, USA. Loertscher presenterade sin 
taxonomi redan år 1982 i Taxonomies of the school library media program. Loertscher 
skapade taxonomin, som är en värderingsskala, för att begrunda skolbibliotekets 
användande och delaktighet i skolundervisningen ur olika aktörers perspektiv. Aktörerna
inom Loertschers taxonomi är skolbibliotekarier, lärare, skolledare och elever 
(Loertscher, 2000). I vår studie har vi valt att fokusera på taxonomin för skolledare, det 
vill säga rektorn. 

Birgitte Kühne presenterade i sin doktorsavhandling, från år 1993, Loertschers 
taxonomi översatt till svenska (Kühne, 1993). Taxonomin har några år på nacken och är 
skapad för ett nordamerikanskt perspektiv där förhållandena ser annorlunda ut jämfört 
med i Sverige, då de har en lång tradition av skolbiblioteksutveckling vilket vi 
jämförelsevis inte har. Trots det så anser vi att taxonomin håller än idag då den är tydlig,
nyanserad och likväl applicerbar på dagens skolbibliotek i Sverige. Vi har därför valt att
använda oss av Kühnes översättning samt av Loertschers senaste, omarbetade, upplaga 
av Taxonomies of the school library media program från år 2000. Taxonomin för 
rektorer består ursprungligen av fyra nivåer, som i Kühnes avhandling, men i den 
omarbetade versionen så adderade Loertscher ytterligare fyra undernivåer. 
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3.1.1 Nivå 1 (undernivå 2-4): Införskaffa grunderna

Den första nivån innebär i stort sett att minimikraven för ett skolbibliotek är uppfyllda; 
det vill säga att man följer Skollagen där det stadgas att skolbibliotek är ett krav, men att
utformningen kan se ut på olika sätt (Kühne, 1993). Undernivå 1 är inte med 
överhuvudtaget, då den innebär att rektorn försummar bibliotek helt och hållet. Det kan 
bero på många olika saker som till exempel brist på kunskap, personalbrist, andra 
prioriteringar eller ekonomiska skäl. Undernivå 2, som är den första inom Nivå 1, är att 
rektorn bör försöka förstå skolbibliotekets roll i samband med dagens teknik och bör 
bilda sig en vision av hur hen vill att skolbiblioteket ska fungera. Att hitta någon som 
delar samma vision och är villig att utföra dessa visioner i praktiken är inte alltid lätt 
men det är vad som behövs för att uppnå undernivå 3. I undernivå 4 ger rektorn denna 
personen förutsättningar att lyckas med det uppdraget och bibliotekarien inkluderas i 
den inre organisationen (Loertscher, 2000).

3.1.2 Nivå 2 (undernivå 5): Bygga organisationsstrukturen

Rektorns uppgift är att skapa en organisationsstruktur som fungerar för biblioteket och 
som måste upprätthållas av all personal på skolan. Rektorn ställer alltså krav på alla, 
inte bara bibliotekarien. Rektorn ska se till att biblioteket är bemannat så att det kan 
hållas öppet samt att bibliotekarien stöttas (Kühne, 1993). Alla på skolan måste 
samarbeta för att se till att skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs för skolan 
så att det inte blir ett ställe som endast används av eleverna för att “hänga” eller spela 
spel på. Rektorn ska skapa möjligheter för gemensam planering (Kühne, 1993). 
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Eventuella hinder ska diskuteras av alla - bibliotekarien ska inte stå ensam med 
eventuella problem (Loertscher, 2000).

3.1.3 Nivå 3 (undernivå 6-7): Utöva ledarskap

Detta är en nivå där rektorn styr verksamheten, följer upp och har ett långsiktigt tänk 
genom att skolbiblioteket inkluderas i läsårsplaneringar (Kühne, 1993). Rektorn förser 
biblioteket med ekonomiskt stöd och enligt Loertscher (2000) är det en nödvändighet att
lägga pengar på informationsteknik, till exempel digitalisering, vilket är undernivå 6. På
undernivå 7 så förväntas skolbiblioteket ge eleverna bättre resultat; det räcker inte med 
att skolbiblioteket utrustas med böcker och datorer, för det är bara potentiella redskap 
som inte per automatik ger ett bra resultat. Skolbiblioteket ska bidra med fyra centrala 
delar: läsförmåga, informationskompetens, gemensam planering med lärarna och de ska 
även förbättra lärandet genom teknik (Loertscher, 2000).

3.1.4 Nivå 4 (undernivå 8): Bedöma resultatet

Den slutgiltiga nivån innebär att rektorn bedömer skolbibliotekets inverkan på elevernas
prestationer. Bibliotekspersonalen deltar i det pedagogiska utvecklings- och 
förändringsarbetet (Kühne, 1993). Skolbiblioteket producerar tillräckligt med data för 
att en bedömning ska kunna ske och för att rektorn ska kunna avgöra om skolbiblioteket
ska följa samma väg, justera verksamheten eller planera om den helt och hållet. Målet 
för den slutgiltiga nivån är att eleverna ska känna sig säkra på sin inlärningsförmåga och
på att använda olika tekniker för att hitta, värdera och använda information samt 
använda olika tekniker för att presentera sagda information (Loertscher, 2000).

Enligt Kühne (1993) är taxonomin ett utmärkt diskussionsunderlag i Sverige, men målet
är inte att ständigt ligga på högsta nivån eftersom man kan ligga på flera nivåer 
samtidigt. Vi har valt att använda oss av taxonomin för att tematisera vårt empiriska 
material. Vi är medvetna om att taxonomin är Loertschers egna åsikter om vad han själv
anser är rimliga krav att ställa på rektorer - inte en universell sanning på hur rektorer 
måste göra. Med det i åtanke har vi alltså använt taxonomin som ett stöd i vår 
diskussionsdel där vi, som tidigare nämnt, diskuterar vårt resultat samt besvarar våra 
frågeställningar med hjälp av taxonomin och vår redovisade tidigare forskning.

4. Metod

För att besvara våra frågeställningar på bästa sätt så anser vi att en kvalitativ metod är 
lämpligast för oss, då kvalitativ forskning fokuserar på informanternas egna 
uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011). Syftet med vår studie är, som tidigare 
nämnts, att öka kunskapen om enskilda rektorers inställningar till skolbibliotekens 
verksamhet. Vi vill med andra ord inte generalisera svaren vi får. Vi har valt den 
kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer där man utgår från olika frågeområden 
istället för detaljerade frågor. Metoden tenderar därav att vara flexibel och följsam då 
intervjuns riktning kan ändras beroende på informantens svar (Bryman 2011). Denna 
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flexibilitet gynnar både informanten, som ges stor frihet att svara med egna ord, men 
även intervjuaren som exempelvis kan ställa nya frågor eller ändra ordningsföljden på 
frågorna under intervjun beroende på svaren som ges.

Intervjuguide är ett hjälpmedel för intervjuaren då det är en minneslista över vilka 
områden som ska tas upp under själva intervjun (Bryman 2011). Vi skrev vår 
intervjuguide (se Bilaga 2) med vårt syfte och våra frågeställningarna som 
utgångspunkt. Frågorna är allmänt formulerade och ger möjlighet till 
uppföljningsfrågor. Semistrukturerade intervjuer kan liknas med ett samtal, på så sätt 
kan man föra en mer naturlig dialog med informanten och man kan få dennes syn på sin 
verklighet (Bryman, 2011). Trots att våra informanter har samma yrkesroll så delar de 
inte samma erfarenheter och har inte samma förutsättningar. En semistrukturerad 
intervjustil är dessutom att föredra när det är fler än en person som ska utföra 
intervjuerna, då jämförbarheten av resultaten förenklas (Bryman, 2011), vilket är 
lämpligt för oss eftersom vi båda närvarade vid intervjutillfällena.

4.1 Intervjutillfällena

Intervjuerna utfördes i skolornas respektive lokaler. Dalen (2015) listar ett antal punkter 
som är viktiga att specificera innan man påbörjar en intervju. Punkterna berör bland 
annat vilka vi är som intervjuar, vad som ska ske med materialet samt hur publiceringen
av materialet kommer att ske. Vi gick i början av varje intervju igenom dessa punkter 
med informanterna. Vi informerade om studiens konfidentialitet samt frågade om en 
transkribering av intervjun önskades och om vi fick tillstånd att spela in intervjun. Alla 
informanter gav sitt samtycke till ljudinspelning. Innan intervjuns start informerade vi 
även informanterna om att de fick hoppa över frågor, avsluta intervjun när de önskade 
samt dra sig ut ur studien när som helst. Efter varje intervju har vi transkriberat och 
skickat materialet till de rektorer som så önskat. I det följande nämner vi de fyra 
rektorerna som Rektor A, Rektor B, Rektor C samt Rektor D.

4.1.1 Informanterna

I detta avsnitt presenterar vi informanterna och de bibliotek som finns på deras skolor 
utefter deras svar på våra inledande frågor under intervjuerna.

Rektor A

Rektor A arbetar på en kommunal grundskola med F-9 klasser. Rektorn ansvarar för 
klasserna 4-9 och har arbetat på skolan i ett år. Skolan har cirka 460 elever samt 
fritidsverksamhet. Våren 2016 genomgick skolan en rejäl renovering då man satsade på 
att bygga ett skolbibliotek i och med Skollagen som trädde i kraft 2011. Skolbiblioteket 
är beläget inom skolans lokaler. Tidigare fanns det inte något egentligt skolbibliotek 
utan bara “en skrubb med böcker”.
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Rektor B

Rektor B arbetar på en kommunal grundskola med F-6 klasser. Skolan är relativt ny då 
den startades för cirka sex år sedan och rektorn har varit anställd på denna skola sedan 
starten. I och med Skollagen som trädde i kraft 2011 så planerade man för 
skolbiblioteket utefter den nya lagen. Skolan har cirka 300 elever samt stor 
fritidsverksamhet och skolbibliotek är beläget inom skolans lokaler, i direkt anslutning 
till huvudentrén.

Rektor C

Rektor C arbetar på en kommunal grundskola med F-9 klasser. Totalt går det cirka 780 
elever på skolan. Rektorn är relativt nyanställd på skolan och ansvarar för klasserna F-6 
och har gjort det sedan augusti 2016. Skolbiblioteket är beläget inom skolans lokaler 
och beskrivs främst som ett “högstadiebibliotek” då majoriteten av eleverna på skolan 
går på högstadiet. Eftersom antalet elever inom låg- och mellanstadiet ökar har man 
satsat på att bygga upp biblioteket genom att bland annat rusta upp bibliotekslokalen 
samt genom att köpa in böcker för de yngre åldrarna.

Rektor D

Rektor D arbetar på en kommunal grundskola med F-6 klasser. På skolan går det cirka 
640 elever och rektorn har varit anställd på skolan i cirka två år. Skolbiblioteket är 
beläget inom skolans lokaler och beskrivs som väl organiserat, då en tidigare anställd på
skolan fick avsatt tid inom sin tjänst för att strukturera om och ordna upp biblioteket.

5. Resultat

I det här avsnittet presenterar vi vårt insamlade empiriska material utefter de teman som 
förekommer i vår intervjuguide.

5.1 Inledande frågor

Varje intervju påbörjades med ett par inledande frågor där vi bland annat bad rektorerna 
att beskriva skolbibliotekets verksamhet på sin skola. 

Rektor A beskriver det som nytt och i en fas då man fortfarande håller på att bygga upp 
det. Skolan är ungefär 40 år gammal och rektorn berättar att även om det tidigare har 
funnits ett bibliotek på skolan så har man med tiden lagt ner det på grund av 
ekonomiska skäl. För ungefär ett år sedan valde man att i samband med en rejäl 
ombyggnation på skolan satsa på ett nytt skolbibliotek, just på grund av kraven som 
ställs av Skollagen samt Skolinspektionen. Rektor B är rektor på en skola som byggdes 
ungefär samtidigt som den nya Skollagen trädde i kraft, vilket innebar att man i princip 
kunde placera och utforma skolbiblioteket och dess verksamhet efter sina önskemål. 
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Rektorn beskriver skolbiblioteket som ett av skolans hjärtan i huset och att det har varit 
det sedan skolan öppnades. Rektor C har arbetat på skolan i mindre än ett år och 
beskriver skolbiblioteket som “ett rum med böcker i” som inte alla elever besöker:

“[...] Vi ser en liten begränsning i att det är ett rum dit elever kommer, för vi ser att dit kommer 
de redan frälsta, och så kommer de elever ner som lärarna skickar.”

Rektor D beskriver biblioteket på sin skola som väl organiserat. Den anställde i 
skolbiblioteket sätter upp individuella besöksscheman för samtliga klasser. Det innebär 
att klasser besöker biblioteket för lässtund från klockan åtta på morgonen tills skolan 
stänger.

5.2 Lokal

Härnäst ställde vi frågor gällande skolbibliotekets lokal då det är relevant för vår studie 
att veta hur beståndet ser ut, om man gjort några särskilda satsningar utöver det löpande 
samt om rektorn ser någon utvecklingspotential. Samtliga skolbibliotek är belägna inom
skolans lokaler och har både skön- och facklitteratur. 

Enligt Rektor A så har skolbiblioteket ett “rätt så stort bestånd” som delvis beror på att 
man har fått utgallrade böcker från folkbibliotek. Det har också gjorts en del gallring i 
skolbiblioteket för att försäkra sig om att innehållet i böckerna är tidsenligt och något 
som skolan kan stå för. Biblioteket har även studieplatser samt schackspel. De 
satsningar man gjort på skolbiblioteket är själva ombyggnationen och det som har 
utvecklingspotential enligt rektorn är hur utlåningen av böcker går till, eftersom man i 
dagsläget registrerar lån och återlämning i en pärm. Skolbiblioteket på skolan där 
Rektor B arbetar är beläget i direkt anslutning till skolans huvudentré vilket innebär att 
eleverna per automatik går igenom skolbiblioteket varje gång de ska gå ut eller in ur 
skolan. Rektorn säger:

“En annan funktion som biblioteket har [är att] det också är en fysisk plats för grupparbeten, att 
bara sitta där och vara omgiven [av biblioteket], så de får gärna använda biblioteket, även på 
lektionerna.”

Beståndet består i dagsläget av cirka 1400 böcker. Skolan engagerar sig i Göteborgs 
stads läsprojekt “Den bästa stunden” och därför finns det även ett speciellt hyllplan med
böcker, ett så kallat “kapprumsbibliotek”, där både eleverna och deras föräldrar kan låna
hem böcker. Man har det senaste halvåret påbörjat en digitalisering av beståndet vilket 
innebär att skolan kommer kunna låna ut material digitalt istället för manuellt via 
exempelvis en pärm. Den utvecklingspotential som rektorn nämner är inköp av titlar på 
andra språk. Rektor C beskriver skolbiblioteket som “ett rum med böcker”. Utöver det 
löpande inköpet av böcker så har man nyligen satsat på litteratur för de yngre eleverna. 
Det resulterade i att man i höstas lade pengar på bokinköp utöver budgeten för att fylla 
det nya behovet. Skolbiblioteket har även fått böcker från folkbibliotek samt från en 
bokaffär. Det är organiserat med målet att det ska vara trivsamt att besöka och att 
lokalen ska bjuda in till läsning. Det finns plats för eleverna att läsa böcker i 
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skolbiblioteket, som också ligger vägg i vägg med en studielokal där elever bland annat 
kan göra läxor. Den utvecklingspotential som rektorn talar om är att biblioteket ska 
synas mer utåt i den övriga skolenhetens lokaler samt på lärplattformen Hjärntorget. 
Rektor D arbetar på den skola med störst skolbibliotek av de fyra i den här studien. 
Skolan har ingen budget för inköp av böcker utan förnyar beståndet när 
stadsdelsbiblioteket skänker böcker till skolbiblioteket. Om det finns pengar över i den 
allmänna budgeten händer det att man köper in böcker till biblioteket men rektorn säger 
att dessa pengar främst går till läromedel. När biblioteket är öppet finns det plats för 
elever att göra sina läxor.

“Fritidspedagogerna och resurspedagoger använder [sig] jättemycket [av] lokalen för att gå 
undan med sina elever, vissa elever behöver lite mer lugn och lugnare miljö, och då kan de 
använda biblioteket. Det är en jättefin lokal.” 

Den utvecklingspotential som rektorn nämner är en förhoppning om bättre ekonomi i 
framtiden så att det finns pengar att köpa in böcker för.

5.3 Bemanning

Våra frågor om bemanning och vilken formell kompetens rektorerna tycker behövs på 
biblioteket ställer vi för att ta reda på huruvida rektorerna anser det vara viktigt med 
utbildade bibliotekarier i skolbiblioteket eller inte. 

Det finns ingen anställd skolbibliotekarie på Rektor A:s skola, istället är det en 
fritidspedagog som sporadiskt har läxhjälp i skolbibliotekets lokal:

“[...] Det är en kostnad som skolor oftast inte har råd med att ha utan det blir oftast någon som 
man kan lösgöra som har tid över i sin tjänst så... Man anställer inte bibliotekarier till ett, då ska 
man ha väldigt gott om pengar i så fall.”

Rektorn problematiserar bristen på en utbildad skolbibliotekarie:

“Jag ser det som ett bekymmer egentligen. Förr så hade man ju oftast en bibliotekarie i 
biblioteket men den kostnaden är ju ganska stor, att ha en person i biblioteket... Det blir lite svårt 
och det är lite synd för man vill ju gärna ha [biblioteket] tillgängligt så mycket som möjligt”. 

Rektor A säger att eldsjälar, det vill säga lärare som engagerar sig i skolbibliotekets 
verksamhet utöver sin arbetstid, är avgörande för skolbibliotekets framtida verksamhet:

“Nu jobbar hen här tillfälligt egentligen så när hen försvinner... Ja det är ju om det finns en 
eldsjäl då egentligen som tycker att det är spännande att jobba med det här då, annars så tror jag, 
om jag ska vara ärlig, att det blir inte så mycket av det… Faktiskt tyvärr…”.

På Rektor B:s skola arbetar två personer i biblioteket; en utbildad bibliotekarie på 40% 
och en person utan bibliotekarieutbildning på 20%. Utöver dem så finns det två stycken 
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i personalen som har ett intresse för bibliotek som avsätter någon timme per dag till 
skolbiblioteket för att hjälpa till. Rektorn berättar att den formella kompetensen som 
behövs på ett skolbibliotek är en utbildad bibliotekarie. Rektor C har anställt en person 
med en ettårig tjänst som, enligt rektorn, har rustat upp skolbiblioteket från ett icke-
fungerande bibliotek till ett fungerande. Rektorn förklarar varför den anställde i 
biblioteket inte är utbildad bibliotekarie:

“Vi har inte råd att anställa någon pedagogiskt kunnig personal så just nu låter vi det vara på det 
här sättet [...]” 

På frågan vilken formell kompetens som rektorn anser behövas på skolbiblioteket så är 
svaret:

“Någon som är utbildad inom pedagogik, eller inom sin personliga kompetens och som skulle 
kunna driva skolbiblioteket som en pedagogisk verksamhet [...] En pedagogiskt utbildad person 
som antingen är utbildad eller inom sin personliga kompetens är väldigt utåtriktad.”

På Rektor D:s skola så finns det en anställd person som arbetar på skolbiblioteket men 
som inte är utbildad bibliotekarie. Enligt rektorn så har personen fått lära sig hur man 
arbetar på ett skolbibliotek efter hand genom till exempel utbildningar. 70% av hens 
arbetstid är förlagd i biblioteket och resterande som studiehandledare och 
hemspråkslärare. På frågan vilken formell kompetens som rektorn anser behövas på ett 
skolbibliotek så svarar hen att det behövs någon som kan organisera böcker och vet hur 
man lätt kan hitta dem.

5.4 Öppettider

Vi ställde frågor om antalet bemannade timmar, huruvida eleverna har fri tillgång till 
skolbiblioteket, samt hur många dagar och timmar det är öppet. 

På Rektor A:s skola så har elever inte fri tillgång till skolbiblioteket. Under skoldagarna
får eleverna kika in i biblioteket för att se om det är öppet i samband med läxhjälpen 
och om så är fallet kan de besöka biblioteket. Skolbiblioteket har med andra ord inga 
fasta öppettider men är öppet ett par timmar varje dag enligt rektorn. Rektor B:s elever 
har per automatik fri tillgång till biblioteket eftersom det har en öppen planlösning och 
ligger vid huvudentrén. Biblioteket är därmed alltid öppet och det är bemannat ungefär 
14 timmar per vecka enligt rektorn. Rektor C:s skolbibliotek är bemannat nästan hela 
skoldagen; från klockan nio till klockan två. Eleverna har enbart tillgång till 
skolbiblioteket i sällskap av en vuxen, vilket inte är ett problem eftersom det är 
bemannat varje dag. Rektor D:s skolbibliotek är bemannat från ungefär klockan åtta på 
morgonen till halv två på eftermiddagen. Lågstadieelever får enbart besöka biblioteket i 
sällskap av en vuxen, antingen en lärare eller fritidspedagog, medan årskurs 6 får 
besöka biblioteket på egen hand.
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5.5 Budget

Därefter ställde vi frågor om hur stor del av skolornas budget som går till skolbibliotek 
och vad pengarna främst går till. 

Rektor A säger:

“Det finns inga budgeterade pengar för skolbiblioteket, det finns det inte. Utan är det någonting 
som behöver köpas in hit så går det på allmänna pengar så att säga... Om man behöver köpa in 
någonting så får det gå på läromedelsbudgeten [...].”

De flesta av pengarna som läggs på skolbiblioteket går till bokinköp (utöver 
ombyggnationen då man fick riktade pengar). Det behövs enligt rektorn inga datorer 
eller annan teknik i skolbiblioteket eftersom alla elever har varsin dator alternativt 
varsin surfplatta. Enligt rektorn är skolbiblioteket inte det första man lägger pengar på i 
och med att det är en resursfråga och pengarna inte räcker till. Istället är det bland annat 
lärares löner som prioriteras:

“Man har ganska tight ekonomi idag så det går till lärare [...] Tyvärr… Man väljer kanske hellre 
att sätta en lärare [i biblioteket] eller en fritidspedagog som kan ge lite stöd till elever [med] 
läxläsning och såna där saker, än en bibliotekarie…”

Rektor A fortsätter:

“Om man tänker lång tid tillbaka [då] skolan var statlig, då gjorde man en reform och då kom 
alltid en säck med pengar till reformen, men nu kommer det bara en reform och sen så ska 
kommunen lösa det själva. Vi som inte har råd… Det blir besvärligt.” 

Rektor B har inte någon särskild budget till skolbiblioteket utan säger:

“Jag har inget i budget inlagd, utan får jag pengar över så köper jag.”

Pengarna läggs främst på inköp av böcker och vikarier då bibliotekspersonalen ska på 
kurs eller utbildning. Man har också investerat i ett biblioteksdatasystem. Skolan har för
andra terminen i rad fått statligt stöd för hälften av den bibliotekspersonal som har 40 %
tid i skolbiblioteket, det vill säga 20%. Rektor C har en budget för skolbiblioteket på 
cirka 10 000 kronor per år som är till för inköp av nya böcker. Skolan fick ytterligare 
pengar av stadsdelen för att sektorutbildningen hade gått bra - de pengarna gick också 
till bokinköp. Biblioteket får även en del böcker från ett folkbibliotek och en bokaffär. 
Bemanning beskrivs dock som den största kostnaden men utöver det så är summan som 
sagt avsatt för bokinköp samt nya streckkoder till datasystemet. Rektor D har ingen 
budget för skolbiblioteket men har försökt att hitta vägar för att kunna handla fler 
böcker till biblioteket - finns det pengar över köper man böcker för dem. Rektorn säger:

“Tyvärr, budgeten är inte så att man kan planera på något sätt att “så mycket pengar ska vi lägga 
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på biblioteket” utan det går mer [till] läromedel.”

Rektorn räknar inte med bemanning då hen talar om pengar till skolbiblioteket utan 
räknar det i budgeten för anställningar. 

“Om man får lite bättre ekonomi inom stadsdelen... [Då] blir det lättare för oss att budgetera för 
biblioteket också. Nu har vi fått, eller kommer att få förhoppningsvis, statsbidrag för att anställa 
en bibliotekarie eller [...] förstärkning för biblioteket. Så om vi får det här så har vi vunnit 
faktiskt. Jag ser fram emot att få en [utbildad personal] som kan biblioteket och organisationen 
inom biblioteket. Det tycker jag är viktigt.”

5.6 Skolbibliotekets verksamhet

I den avslutande delen frågar vi bland annat om skolbibliotekets integration i elevernas 
undervisning, huruvida skolbiblioteket fyller Skolinspektionens krav samt om man har 
satt upp någon biblioteksplan med framtida mål. 

På Rektor A:s skola så fyller skolbiblioteket ingen funktion i elevernas undervisning 
gällande till exempel källkritik och informationssökning utan detta lärs ut på 
svensklektionerna av svenskläraren. Däremot används biblioteket flitigt när det kommer
till läxhjälp. Rektorn förklarar att eftersom skolbiblioteket är så pass nytt så har man 
inte utformat någon biblioteksplan med framtida mål än, fram till nu har man mest 
satsat på det nya, fysiska biblioteket. När rektorn pratar om hur en utbildad 
skolbibliotekarie skulle kunna gynna skolbibliotekets verksamhet så säger hen:

“Jag skulle gärna vilja ha en bibliotekarie för att då finns det ju fantastiska möjligheter att kunna 
ha [...] författar- [och] boksamtal och man kan ju göra hur jättemycket som helst om man har en 
person som jobbar i ett bibliotek.”

Rektorn säger även: 

“Personligen kan jag nog tycka att det ger nog mer att åka till ett folkbibliotek än att se det här 
som ett bibliotek”

Rektor B anser att skolbiblioteket fyller en funktion i elevernas undervisning och säger:

“Det räddar ju elevernas kunnande, tänker jag, då de ska lära sig både skönlitterärt och hur de 
hittar fakta, förutom [via] telefonen som de är väldigt vassa på.“

Skolbibliotekarien ska enligt rektorn vara med i undervisningen av källkritik och 
informationssökning men berättar att det på sistone har lagts åt sidan på grund av den 
tid som digitaliseringen av bokbeståndet har krävt. Rektorn har tillsammans med 
skolbibliotekarien skapat en biblioteksplan med mål. Rektor C:s skolbibliotek används 
i svenskundervisningen som ett läsfrämjande verktyg, men integreras exempelvis inte i 
lektioner gällande källkritik och informationssökning. Rektor C hoppas att pedagogiskt 
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utbildad bibliotekspersonal hade kunnat ta tag i undervisningen av sådana ämnen. De 
mål som rektorn uttrycker är inköp av skönlitteratur på andra språk än svenska. Det 
finns ingen biblioteksplan, men rektorn säger att det är läge att göra en snart. 
Skolbiblioteket och dess verksamhet integreras inte i Rektor D:s elevers undervisning 
trots att rektorn uttrycker detta som viktigt. Det är svensklärarna som undervisar i 
källkritik och informationssökning. Rektor D önskar att biblioteket hade en utbildad 
bibliotekarie som kunde erbjuda mer läsfrämjande moment. Hen säger:

“Just nu så har vi inte den möjligheten. Om det hade varit någon som kunde biblioteket och 
kunde prata om böcker, att ha lässtunder till exempel eller gå in i klasser, presentera olika böcker
och nya böcker till exempel så hade det varit jättebra. [...] En bibliotekarie som har utbildning 
hade underlättat. För alla. Både att man besöker biblioteket och har bokprat eller lässtund. Och 
även att bibliotekarien kunde gå inne i klasser och prata om böcker.“

Rektorn anser att de första två av Skolinspektionens krav följs av skolbiblioteket men 
att det tredje är osäkert då hen förklarar att det är upp till lärarna om det följs eller inte. 
Det finns ingen biblioteksplan, men man arbetar just nu på en verksamhetsplan där 
skolbiblioteket inkluderas, enligt rektorn.

6. Diskussion och slutsatser

Vi har valt att svara på våra forskningsfrågor i en löpande text, då mycket av det vi 
kommit fram till överlappar varandra. Inledningsvis vill vi belysa att rektorerna i vår 
studie har olika förutsättningar och därför är det inte bara olikheter i rektorernas 
inställningar till skolbiblioteksverksamheten som förekommer, utan deras begränsningar
och möjligheter skiljer sig också. Deras elevantal samt erfarenheter av att vara rektorer 
varierar vilket indirekt påverkar skolbiblioteksverksamheten och därmed 
förutsättningarna för Göteborgs elever.

En av fyra rektorer (Rektor B) budgeterar för skolbiblioteket medan de resterande 
rektorerna inte har möjlighet att göra det på grund av ekonomiska skäl - pengarna räcker
inte till. Enligt samtliga rektorer är det därför svårt att säga hur stor del av skolans 
budget som går till skolbiblioteket. Endast Rektor C nämner en ungefärlig årlig summa 
även fast hen inte har en specifik budget för skolbiblioteket. Att Rektor B är den enda 
rektorn som har budgeterat för skolbiblioteket kan möjligtvis bero på att skolan får 
statligt bidrag för bemanning vilket lämnar tid och pengar över till annat. Rektorn har 
även varit rektor på sin skola dubbelt så länge som de andra rektorerna och därmed haft 
längre tid på sig att utveckla en budgetering för biblioteket. På grund av den rådande 
ekonomiska situationen så väljer exempelvis Rektor A att prioritera lärare, eller snarare 
bristen på lärare och deras löner, istället för att utveckla skolbibliotekets pedagogiska 
verksamhet. På frågan om vad pengarna går till så svarar rektorerna samma i följande 
ordning; bemanning, bokinköp och sist utlåningssystem. Att bibliotekets utformning 
skiljer sig trots att rektorerna har samma prioriteringar är inte ovanligt utan snarare 
förekommande enligt Loertscher (2000). De prioriterar likadant men deras utformning 
av biblioteken och deras framtidsbild skiljer sig åt. 
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När vi frågar rektorerna om bemanning och om vilken kompetens de anser behövs på 
skolbiblioteket så är de överens om att de helst hade velat ha en utbildad bibliotekarie. 
Det är bara Rektor C som säger att hen vill ha någon som även är utbildad inom 
pedagogik eller som inom sin personliga kompetens är väldigt utåtriktad. Trots att 
samtliga rektorer vill anställa en utbildad bibliotekarie så är det bara Rektor B som har 
haft möjlighet att göra det. I den tidigare forskningen finns olika åsikter om vilken 
kompetens som behövs på skolbibliotek. Eriksson (2016) skriver att det behövs en 
fackutbildad bibliotekarie som arbetar i skolbiblioteket medan Loertscher (2000) skriver
att bibliotekspersonalen inte behöver vara en utbildad bibliotekarie. Enligt Nathanson 
och Lindberg (2015) så leder resursbristen på Sveriges skolor till en mindre likvärdig 
skola. De hänvisar direkt till Pisa-undersökningarna som visar ökade kunskapsklyftor 
och sjunkande läsförståelse. De skriver att ett väl etablerat skolbibliotek skulle kunna 
motverka dessa faktum och de påstår att svensk forskning, liksom internationell, visar 
att elever med tillgång till ett bemannat skolbibliotek förbättrar sina läsvanor, 
läsfärdigheter och studieresultat. De redovisar dock inte vilken forskning som åsyftas. 
Baserat på den tidigare forskningen så hade det alltså möjligtvis underlättat för lärarna 
att kunna ta stöd av biblioteket och få hjälp av en utbildad bibliotekarie, men det är 
ingen garanti då åsikterna skiljer sig åt. Då det framkommer i vår studie att rektorerna 
inte har råd att bemanna skolbiblioteket på det sätt de önskar, så har rektorerna försökt 
att lösa bemanningsfrågan på olika sätt. Rektor A har anställt en fritidspedagog, men 
uttrycker behovet av en eldsjäl för att upprätthålla skolbiblioteket och dess funktion. 
Hen säger nämligen att hen förstår hur viktigt bibliotekets verksamhet är för eleverna 
men att det inte är enkelt att få biblioteket att fungera trots goda ambitioner. Det är som 
sagt lärarnas löner som prioriteras eller personal som både kan arbeta som pedagog och 
bibliotekarie. Så även om Rektor A inte uttryckligen säger att hen vill ha någon 
pedagogiskt utbildad personal i biblioteket, som Rektor C gör, så framkommer det 
indirekt i intervjun. Det finns förhoppningar om att en eldsjäl ska ta över verksamheten 
framöver då möjligheten att anställa en utbildad bibliotekarie inte finns just nu. 
Loertscher (2000) och Eriksson (2016) skriver att skolbiblioteket ska upprätthållas av 
all personal på skolan och inte enbart av en ensam skolbibliotekarie, eller i det här fallet 
en eldsjäl. Resursbristen gör att efterfrågan av eldsjälar är återkommande i våra 
intervjuer förutom i den med Rektor D. Rektor B indikerar inte, som Rektor A och C 
gör, att hen prioriterar någon som är utbildad till både bibliotekarie och pedagog men 
tack vare det statliga bidraget som skolan får så har hen kunnat anställa någon som är 
just det. Bibliotekarien arbetar en viss del av sin tjänst i biblioteket och resterande som 
fritidspedagog. Utöver denna person så finns det två eldsjälar i personalen som är 
intresserade av biblioteket och därför hjälper bibliotekarien. En annan skillnad mellan 
Rektor A och Rektor B är att Rektor B inte måste förlita sig på dessa eldsjälar för att få 
skolbiblioteket att fungera utefter sina önskemål. Rektor C påverkas också av pengabrist
och har anställt en arbetstränande person i ett år via Arbetsförmedlingen som betalar för 
merparten av personens lön. Rektor D säger att om budgeten vore annorlunda så hade 
hen anställt en utbildad bibliotekarie, eftersom hen anser att det är kompetensen som 
behövs på skolbiblioteket. Rektor D har ansökt om samma statliga bidrag som Rektor B 
blivit beviljad två år i rad. Det är dock ingen garanti att hen också blir beviljad det. Om 
hen blir beviljad bidraget så säger hen att hen ska anställa en utbildad bibliotekarie. 
Slutsatsen är att samtliga rektorer i vår studie resonerar olika gällande behovet av 
utbildad bibliotekspersonal på grund av den ekonomiska situationen.
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Malmberg och Graner (2014) skriver att få skolbibliotek uppfyller Skollagen och 
läroplanens intentioner just på grund av att man inte avsätter tid till bemanning, eller att 
de som bemannar inte har rätt utbildning. Samtliga rektorer i vår studie följer dock både
Skollagen och Skolinspektionens krav, även om rektorernas upplägg ser olika ut. 
Skolinspektionens krav är, som tidigare nämnt, att eleverna ska ha tillgång till ett 
skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler, att biblioteket ska ha ett varierande 
bokutbud samt att verksamheten ska stimulera till läsning. Utöver Skolinspektionens 
krav så kan rektorer även välja att följa Kungliga bibliotekets rekommendationer för 
skolbibliotek. Dessa rekommendationer innebär ytterligare två punkter: att biblioteket 
ska ha en katalog som är manuell eller datoriserad samt att biblioteket är bemannat 
minst 20 timmar per vecka. Skolbiblioteken på Rektor C och D:s skola är bemannat 
minst 20 timmar per vecka av någon skolpersonal. På Rektor B:s skola är det bemannat 
14 timmar i veckan men däremot alltid öppet. Rektor A:s skolbibliotek är enbart öppet i 
samband med läxhjälp. Enligt Loertscher (2000) så är det också en nödvändighet i 
dagens samhälle att lägga pengar på informationsteknik, exempelvis genom att 
digitalisera beståndet. Digitalisering av beståndet är någonting som Rektor A anser har 
utvecklingspotential på hens bibliotek och Rektor B var under intervjun mitt i en 
digitaliseringsprocess, medan Rektor C och D redan hade ett digitaliserat bestånd. När 
det gäller utvecklingspotential så har Rektor B, C och D en gemensam inställning: de 
vill ha fler böcker på andra språk än svenska och engelska. Dessa böcker kan 
exempelvis integreras i undervisningen av moderna språk eller modersmålsundervisning
och göra skolan mer jämlik, med tanke på att alla elever får möjligheten att läsa böcker 
på olika språk.

Vidare så beskriver Rektor C, med egna ord, sitt bibliotek som ett “rum med böcker”. 
Loertscher (2000) skriver i sin taxonomi att de anställda ska samarbeta för att göra så att
biblioteket främst används som en pedagogisk resurs. Biblioteket ska alltså inte var ett 
ställe där eleverna endast “hänger” eller spelar spel på. Även Malmberg och Graner 
(2014) skriver att biblioteket inte ska agera uppehållsrum, utan istället vara en 
pedagogisk resurs. Även om Rektor A inte använder sig av samma formulering så 
påpekar hen att det hade gett mer att besöka ett folkbibliotek än att förlita sig på 
skolbiblioteket. Detta kan tolkas som att hen har liknande inställning som Rektor C - att 
biblioteket är ett rum med böcker. Rektor C problematiserar själv beskrivningen “ett 
rum med böcker” och ser det som en begränsning för verksamheten. Hütten och 
Johansson (2014) skriver också att ett skolbibliotek inte bara ska ses som ett rum med 
böcker utan en verksamhet som fyller en pedagogisk funktion som kan integreras i den 
dagliga undervisningen. Enligt dem så är det rektorn som avgör huruvida 
skolbiblioteket får en pedagogisk roll eller inte. Återkommande i vår tidigare forskning 
är att samarbeten mellan alla inblandade på skolan genererar bäst resultat för alla parter. 
Kühne (1993) skriver också att det är rektorn som ska skapa möjligheter för gemensam 
planering. Gärden (2017) betonar exempelvis upprepade gånger vikten av stöd från 
skolledningen för skolbibliotekarien, särskilt när det gäller att bedriva undervisning för 
eleverna. Det är också skolledarens roll att skapa goda möjligheter för samarbete mellan
lärare och bibliotekarie på skolan, skriver Hütten och Johansson (2014). De skriver att 
bibliotekarier ska samverka med lärare kring undervisning och planering. Rektorerna i 
vår studie säger att det inte är bibliotekspersonalen som bedriver undervisning i 
exempelvis källkritik och informationssökning, utan den bedrivs av svenskläraren och 
detta är gemensamt för de fyra skolorna. Rektor B, C och D vill dock ändra på det men i
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dagsläget är det endast på Rektor B:s skola som skolbibliotekarien är inräknad i 
planeringen för undervisningen. Där är det tänkt att skolbibliotekarien ska undervisa 
klasser i exempelvis källkritik och informationssökning. Detta hade dock inte påbörjats 
när intervjun ägde rum. Rektor D uppmuntrar sin bibliotekspersonal att ordna 
besöksscheman för samtliga klasser, vilket är ett sorts samarbete mellan bibliotekarie 
och lärare. Fokuset där ligger på att eleverna ska ha lässtund. Även Rektor A nämner 
exempelvis att en utbildad bibliotekarie hade kunnat gynna verksamheten med författar-
och boksamtal. Det är alltså återkommande i våra intervjuer att fokus ligger på 
bibliotekets läsfrämjande roll. Vad pengarna går till efter bemanning är, som tidigare 
nämnt, just bokinköp. Limberg och Hampson Lundh (2013) skriver att den historiska 
synen på skolbibliotekets uppdrag främst har varit läsning och lärande, vilket är en 
uppfattning som vi anser tycks kvarstå i våra intervjuer. Rektor D uttrycker som sagt en 
liknande inställning som Rektor A gör om vad en utbildad bibliotekarie kan hjälpa till 
med: organisera böcker, prata om böcker eller ha lässtunder. Rektor D:s elever är dock 
yngre än Rektor A:s vilket möjligtvis kan påverka behovet av lässtunder etcetera. 
Samtliga rektorer uppmuntrar sina elever att använda sig av bibliotekets lokaler när de 
exempelvis gör sina läxor, vilket tyder på att rektorerna tänker på elevernas prestationer 
även om de inte uttryckligen säger att de gör det. I våra intervjuer med rektorerna så har 
det inte talats om elevernas prestationer eller betyg i samband med skolbiblioteket, 
vilket troligtvis beror på att vi inte ställt några frågor om det. Två av rektorerna har 
dessutom klasser som inte får betyg än och kanske därför inte fokuserar på det i lika stor
utsträckning. Guldér och Helinsky (2013) skriver att rektorer indirekt kan öka elevernas 
skolresultat och elevernas chanser att lyckas genom att stödja biblioteket, vilket verkar 
vara det rektorerna gör när de uppmuntrar eleverna att göra läxor i bibliotekets lokal.

Rektorerna i vår studie är alla på olika nivåer enligt Loertschers taxonomi (2000). Trots 
att taxonomin inte är faktiska krav som alla rektorer måste rätta sig efter så visar detta 
att de fyra rektorerna i vår studie har olika sätt att se på skolbibliotekets funktion. Även 
fast vi inte valt att använda oss av Loertschers taxonomi som ett analysredskap så kan vi
konstatera att ingen av rektorerna direkt når upp till Nivå 4. Då ska skolbiblioteket 
producera tillräckligt med data för att rektorn, kontinuerligt, ska kunna bedöma och 
utvärdera elevernas prestationer (Loertscher, 2000). Men med det sagt så är det en 
process och man kan ligga på flera nivåer samtidigt. Uppföljning av skolbibliotekets 
verksamhet sker inte i stor utsträckning och det är bara hos Rektor B som en 
handlingsplan finns där biblioteket är inkluderat. När vi ställde frågan om en 
handlingsplan finns så nämnde alla rektorerna att den var på gång, eller att det var hög 
tid att skriva en vilket vi anser bådar gott. 

Vi har kommit fram till att det ser olika ut på skolorna trots att de befinner sig i liknande
socioekonomiska stadsdelar. Skolorna har inte bara olika elevantal och rektorer med 
olika mycket erfarenhet, utan rektorernas inställningar skiljer sig från varandras även 
om de också överlappar varandra i vissa fall. Det framgår tydligt att samtliga rektorer i 
den här studien är ekonomiskt begränsade och det är ännu tydligare att det är 
rektorernas engagemang och inställningar till skolbiblioteket som påverkar hur 
biblioteken blir utformade och bedrivs på daglig basis. Även Hütten och Johansson 
(2014)  kommer fram till en liknande slutsats i sin studie: det är ekonomiska skäl och 
tidsbrist som begränsar rektorerna. Mattsson och Södergrens (2012) studie visar också 
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att skolledares personliga intressen påverkar hur de väljer att utveckla skolbiblioteket. 
Rektorernas inställningar i vår studie är generellt positiva och de nöjer sig inte med den 
nuvarande situationen utan tar hjälp av olika yttre medel för att kringgå de ekonomiska 
begränsningarna, exempelvis genom samarbeten med de lokala folkbiblioteken. Men 
eftersom detta enbart ger kortsiktiga lösningar så kvarstår de ekonomiska svårigheterna. 
När rektorerna resonerar är det ett stort fokus på biblioteket som läsfrämjande verktyg 
och böckerna tillåts ta stor plats. Tidigare forskning har visat att ett väl fungerande 
skolbibliotek ökar elevernas förutsättningar i både skolan och framtiden men det 
framgår i vår studie att rektorerna tolkar skolbibliotekets funktion och 
skolbibliotekariens kompetens på olika sätt. Vår studie stärker därför tidigare forskning 
i och med att den visar att de rektorer som är mer intresserade av skolbibliotekets 
funktion satsar mer på skolbiblioteket, vilket resulterar i ett bättre skolbibliotek för 
eleverna. Nathanson och Lindberg (2015) skriver att då det kan se olika ut från skola till
skola så är Sverige inte ett demokratiskt kunskapssamhälle, vilket i sin tur bidrar till 
ökade kunskapsklyftor. Enligt dem så kräver en likvärdig skolgång även en likvärdig 
tillgång till skolbibliotek. Att påstå att Göteborg inte är en jämlik stad på grund av 
olikheterna är möjligtvis ett alltför svepande påstående, men vår studie visar åtminstone 
att de fyra rektorer vi har intervjuat har olika sätt att se på skolbibliotekets funktion trots
stadsdelarnas socioekonomiska likhet. Bara för att en stadsdel är socioekonomiskt 
välmående i sig så betyder det inte att alla institutioner inom stadsdelen också har bra 
ekonomi eftersom fler faktorer än till exempel invånarnas medelinkomst väger in. 

Avslutningsvis så anser vi att Skollagen är bristfällig i sitt nuvarande skick på grund av 
att den kan tolkas på olika sätt. Det “Jämlikt Göteborg”-fokusområde som vi valde att 
fokusera på var “Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren” vilket vi anser 
att rektorerna gör baserat på den här studiens intervjuer. De försöker gå den extra milen 
trots att Skollagen inte ställer några faktiska krav på utformningen av skolbiblioteken. 
De engagerar sig i biblioteken och dess verksamhet genom att till exempel införa 
läxhjälp, starta föräldrakooperativ och uppmuntra besöksscheman för klasser. Två av 
rektorerna (Rektor A och Rektor B) förklarar dessutom att de satsningar de har gjort på 
sina respektive bibliotek är på grund av vad som står i Skollagen. Vi tolkar det som att 
lagen i alla fall har lett till en positiv påverkan i rätt riktning. 

6.1 Reflektion kring metod och teori

Vi anser att semistrukturerade intervjuer var ett bra val av metod för den här studien just
på grund av att intervjuerna liknar samtal. Det var svårt att “avbryta” rektorerna för att 
ställa följdfrågor eftersom vi inte ville upplevas som otrevliga om vi avbröt dem. Vi var 
pålästa inom området och ville inte ha en anklagande ton och få det att framstå som att 
vi dömde rektorerna. Detta gjorde att vi begränsades i vårt utförande och i efterhand 
inser vi att vi kanske borde ha varit “tuffare” för att få den information vi ville åt. Vissa 
av rektorerna var även begränsande gällande hur länge de kunde bli intervjuade och 
hade därför inte tid att sitta ner en längre stund. Av respekt ville vi hålla oss till vår 
intervjuguide så gott som det var möjligt. Oavsett omständigheterna så fick vi i alla fall 
svar på våra frågor och svaren var intressanta. När rektorerna beskrev sina 
framtidsvisioner för skolbiblioteket blev vi intresserade av vad bibliotekspersonalen 
anser om rektorns syn på saken - om åsikterna stämmer överens. På grund av denna 
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studies mått så var det tyvärr inget vi hade chans att undersöka och det var dessutom 
inte studiens syfte. 

Att arbeta med Loertschers taxonomi har varit givande och varit ett bra stöd för oss i vår
diskussionsdel. Då vi har gått igenom alla nivåer i Loertschers taxonomi har vi insett att
det är uppenbart att vissa nivåer är enklare att uppfylla än andra.

6.2 Förslag till fortsatta studier

I dagsläget står skolbiblioteken under varje rektors ansvar, men det är i grunden den 
kommun som skolan tillhör som är huvudman. Hampson och Lundh (2013) skriver att 
förhandlingar om skolbiblioteket främst sker på lokal nivå och att det förutsätter att de 
som arbetar i kommunen har både intresse och rätt kunskap för att jobba med det. En 
kvalitativ studie som då istället sätter kommunen i fokus istället för rektorerna torde 
vara en bra komplettering till vår studie för att nyanserna situationen. Resultaten skulle 
då kunna kontrasteras mot rektorernas och ställas emot varandra för att se om åsikterna 
går isär. Det vore även intressant och givande att studera hur kommunen resonerar om 
skolbibliotekens betydelse. Man skulle till exempel kunna be kommunen om att få 
intervjua personer i kommunen som arbetar med dessa frågor. Ett annat perspektiv som 
vore berikande att studera är att göra samma studie på de områden i Göteborg som anses
vara mindre socioekonomiskt välmående och jämföra resultaten för att se om det 
egentligen finns betydande skillnader stadsdelarna emellan.

Trots att den här studien visar att skolbibliotek skiljer sig åt, beroende på rektorernas 
inställning och engagemang till dem, framgår det inte i vår studie hur detta påverkar 
eleverna mer exakt. Under våra intervjuer har det framkommit att vissa rektorer 
använder sig av Skolbibliotekscentralen i Göteborgs tjänster, men det har inte nämnts 
tidigare på grund av irrelevans för vår studie. Vårt tredje och sista förslag till fortsatta 
studier är därför att undersöka Skolbibliotekscentralen i Göteborgs betydelse för 
skolbiblioteken. Man skulle exempelvis kunna föra statistik på vilka skolor som nyttjar 
tjänsterna, varför och på vilket sätt. Kanske kan man koppla detta till skolbibliotekens 
bestånd och verksamhet eller elevers skolresultat? På så sätt kan man ta reda på 
Skolbibliotekcentralens betydelse för eleverna.
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Bilaga 1. Mailutskick

Hej (namn)!
Vi är två studenter som läser kandidatprogrammet i Biblioteks- och 
informationsvetenskap på Högskolan i Borås. För närvarande skriver vi vår 
kandidatuppsats som handlar om skolbibliotek i Göteborg, framför allt F-6 och F-9 
skolor i områdena Centrum och Sydväst. Syftet med vår studie är att öka kunskapen om 
hur rektorer på kommunala grundskolor i Göteborg med F-6 och F-9 klasser i de mer 
socioekonomiskt välmående stadsdelarna förhåller sig till skolbibliotekens verksamhet. 
Vår plan är att intervjua rektorer på dessa skolor, och därför undrar vi om du har 
möjlighet att delta i en intervju gällande ert skolbibliotek? Frågorna kommer främst att 
handla om bemanning, budget och öppettider och vi beräknar att intervjun tar högst 30 
minuter. Varken ditt eller skolans namn kommer att nämnas i uppsatsen.

Vår förhoppning är att kunna boka ett möte med dig i april.
Om du har frågor kring intervjuns former eller innehåll - tveka inte att kontakta oss så 
berättar vi mer!

Vi ser fram emot att höra ifrån er!
Med vänliga hälsningar Louisa Nyqvist Johnsson och Dzana Gecevic.
S132733@student.hb.se
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Bilaga 2. Intervjuguide

Informera om:
• Anonymitet, (inget kommer att kopplas till informanten - namn, skola, stadsdel osv.)
• Önskas sammanställning av intervjun till informanten?
• Är det okej för informanten att spela in intervjun?
• Informera informanten att denne får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när 
denne så önskar.

Inledande frågor
• Beskriv skolbiblioteket och dess verksamhet på din skola.
• Hur länge har du varit rektor på denna skola?
• Hur många elever går det på skolan?

Lokal
• Är skolbiblioteket beläget inom skolans lokaler? 
• Ungefär hur stort bestånd har skolbiblioteket? 
• Har ni gjort några särskilda satsningar (utöver det löpande) gällande beståndet?
• Har du några tankar om hur denna del av verksamheten skulle kunna utvecklas?

Bemanning
•  Vem/vilka jobbar på skolbiblioteket? Antal?
•  Vilken formell kompetens menar du behövs på biblioteket? Resonera.

Öppettider
• Vilka dagar och vilka tider är skolbiblioteket öppet?
•  Hur många av de timmar då biblioteket är öppet är det bemannat?
•  Har eleverna fri tillgång till skolbibliotekets lokal eller får de enbart besöka det i 
sällskap av lärare eller bibliotekarie?

Budget
•  Hur stor del av skolans budget går till skolbiblioteket? 
•  Vad går pengarna främst till? (Bemanning, bokinköp, utlåningssystem, teknik etc.)
•  Har du några tankar om hur denna del av verksamheten skulle kunna utvecklas?

Skolbibliotekets verksamhet
•  Kan skolbiblioteket fylla en funktion för dina elevers undervisning? Är detta 
viktigt/nödvändigt?
•  Vilka utbildningsmoment erbjuder skolbiblioteket? (Källkritik, informationssökning 
etc.) 
•  Integreras skolbibliotekets verksamhet med övrig undervisning? Hur? 
•  Enligt Skolinspektionen så måste ett skolbibliotek följa tre krav för att få klassas som 
ett skolbibliotek; tillgången till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler, att 
biblioteket skall omfatta både skönlitteratur och facklitteratur samt att biblioteket är 
anpassat för att främja elevernas språkutveckling och lust att läsa. Hur ställer ni er till 
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dessa krav? 
• (Eventuellt) Upplever du att det finns hinder eller svårigheter när det gäller 
utformningen av skolbiblioteket?
•  Har ni satt upp några mål och/eller framtidsplaner gällande biblioteksverksamheten? 

Avslutningsvis: Synpunkter? Något mer att tillägga?
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Bilaga 3. Arbetsfördelning

Vi har så långt det varit möjligt samarbetat och båda författarna har deltagit i varje 
moment av skapandet till den här studien. Vi har träffats en till två gånger per vecka för 
att skriva ihop och övrig tid har vi samarbetat på distans via Google Docs. Vi har 
utformat mailutskicket och intervjuguiden tillsammans. Eftersom förfrågan om 
intervjuer skickades via Louisas studentmail så har kontakten med rektorerna skett via 
den. Båda har deltagit vid intervjuerna och vi har använt Louisas mobil för inspelning 
samtidigt som Dzana har fört anteckningar utifall att tekniska problem skulle uppstå. 
Båda har varit lika delaktiga i intervjuerna, transkribering samt författandet av denna 
studie.
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