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Abstract: 
 
The purpose of this thesis is to describe how principals apprehend the school library. In order to 
respond to this I formulated three questions: 
 
How was the improvement of the school libraries carried out in one municipality? 
Is the school library experienced as a part of the schools organization? 
How is the use of the school´s library experienced? 
 
To be able to answer these questions, for the purpose of this thesis, I have studied relevant 
literature on school libraries, the school organization and literature on qualitative methods. 
 
I have made six qualitative interviews. The objects of the interviews were three librarians and 
three principals. All of these persons have been working intensively, since 1999, on the 
improvement of the school libraries in a municipality in Sweden.  
 
I have been inspired by a qualitative method called phenomenography. I wanted to describe the 
variations of apprehensions of the school library. The object of phenomenography is to explore 
people´s different ways of experiencing a phenomena in the world. Phenomenography focus on 
people´s conceptions about a phenomena and not the phenomena as it really is. 
 
My conclusions are shown in chapter 7, where I answer my three questions. The results show 
variations of thinking about the school library. One apprehension is that the school library is 
integrated with the teaching and the principal feels confident in being able to influence the 
teachers to use the school library. Another apprehension is that the school library is not integrated 
in the teaching and the principal does not feel confident in being able to have any influence on 
the teaching. 
    
Nyckelord:  skolbibliotek, grundskolor, rektorer, fenomenografi, uppfattningar 
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1. Inledning 
 
Jag har sedan 1999 arbetat med skolbibliotek och har därför kommit att intressera mig speciellt 
för utvecklingen av biblioteksverksamheten inom skolan.   
 
I min b-uppsats undersökte jag hur man använde biblioteket i undervisningen på tre 
gymnasieskolor i Stockholms innerstad. Jag intervjuade fyra lärare och fyra bibliotekarier i 
undersökningen och gemensamt för dem alla var deras uttalanden om skolledningens betydelse 
för biblioteksverksamheten. Detta gjorde mig nyfiken på rektorns roll i förhållande till 
skolbiblioteksutvecklingen. 
 
Syftet var bl.a. att beskriva bibliotekets integrering i undervisningen och samarbetet mellan lärare 
och bibliotekarier. Inom dessa områden fanns stora variationer mellan de olika skolorna. På en 
skola ansåg läraren att behovet av biblioteket hade vuxit sedan Lpo 94 introducerades, men 
problemet var att bibliotekets bestånd var för litet för att läraren skulle kunna använda det på ett 
tillfredställande sätt i undervisningen. Ofta var läraren tvungen att söka sig till folkbiblioteket 
som ett komplement. På en annan skola mötte jag en bibliotekarie som hade en stark vilja att 
utöka integrationen av biblioteket i undervisningen. Hon poängterade betydelsen av rektorns roll 
för skolans biblioteksutveckling. Denne var mycket engagerad i biblioteksfrågor och försökte att 
skapa ett biblioteksvänligt klimat på skolan. Den här bibliotekarien hade uppfattningen att det 
redan börjat ske en förändring i användandet av biblioteket. På en tredje skola påpekade 
bibliotekarien att biblioteket för e tt antal år sedan endast fungerat som förvaringsplats, men att 
det verkligen hade förändrat sig de senaste åren. Även på denna skola nämnde bibliotekarien 
vikten av en positivt inställd rektor. Dels hade lärarna börjat arbeta mer för bibliotekets 
integrering i undervisningen samtidigt som bibliotekarierna hade börjat arbeta i mer långtgående 
undervisningsprojekt tillsammans med lärarna; från planering till redovisning. 
När det gällde samarbetet mellan bibliotekarier och lärare kunde man se en tydlig likhet mellan 
skolorna. Samarbetet skedde på informell basis. Oftast ansåg bibliotekarierna att de visste vad 
som var på gång även om de kanske inte direkt hade talat med lärarna. Det skedde sällan att 
lärare och bibliotekarier satte sig i möten för att diskutera undervisningen eller 
biblioteksanvändningen. Detta förekom endast på en av de undersökta skolorna. (Sjökvist, 2000, 
s. 16) 
   
Louise Limberg skriver i sin bok, Skolbibliotek för kunskap och skapande att det största ansvaret 
för skolbibliotekets utveckling ligger på rektorerna. Det är de som ska inspirera lärarna att 
använda skolbiblioteket och sprida biblioteksfrämjande tankegångar på skolan. Det är ju även 
rektorn som bestämmer hur stort anslaget till skolbiblioteket ska vara. Hon skriver:  
 
”Förändring och utveckling av skolbibliotek kommer också att handla om resursförstärkning. 
Har man beslutat om mål och handlingsprogram kommer budgeten att bli det direkta uttrycket 
för ambitionsnivån och förhållandet mellan ord och handling. De allra flesta skolbibliotek 
behöver mer pengar till medier, lokaler och personal” (1990, s. 87) 
 
I Skolbiblioteksmodeller. Utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län, kommer Louise 
Limberg fram till att en viktig egenskap hos skolledaren är synen på helheten. De skolor som fick 
en positiv utveckling av skolbiblioteket leddes av en rektor som hade en ”helhetssyn på skolans 
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utveckling, där pedagogik, bibliotek, samhällskrav, fostran och ekonomi hänger ihop” (Limberg, 
1996, s.21). 
 
I rapporten Skolbiblioteken i Sverige framgår att det är väldigt viktigt för skolbibliotekets kvalitet 
att skolledaren förstår vad biblioteket innebär för undervisningen, samt att skolledaren har ett 
intresse för biblioteket och för att fördela resurser till biblioteket. Enligt rapporten är 
skolbiblioteksfrågan en ledningsfråga men det poängteras dock att det naturligtvis är en 
samverkan mellan olika grupper, såsom lärare, bibliotekarier och elever. Vidare radas elva 
punkter med påståenden upp om rektorns roll för skolbiblioteken. Dessa elva punkter tydliggör 
bl.a. att rektorer ofta har svårt att beskriva skolbiblioteksverksamheten, vilket innebär att man får 
problem med att ange bibliotekets funktion, vilket i sin tur innebär att man får problem med att 
förklara vad bibliotekets resurser används till. (1999, sid. 63 ff.) 
 
Jag vill i den här undersökningen titta närmare på rektorns roll för skolbibliotekets utveckling och 
undersöka några rektorers och bibliotekariers uppfattningar om skolbibliotek, i en kommun där 
man genomfört ekonomiska satsningar på skolbiblioteksutveckling sedan mitten av 1990-talet. 
De tre bibliotekarierna har i undersökningen utgjort en referensgrupp och deras uttalanden har 
hjälpt mig att fördjupa mina insikter i samarbetet mellan skola och bibliotek. Men det är 
rektorernas uppfattningar som undersökningen fokuserar på. 
 
1.1  Bakgrund 
 
Rektorerna och bibliotekarierna arbetar i en kommun där man, sedan 1990-talets mitt, har arbetat 
aktivt med att utveckla skolbiblioteken.    
 
I den undersökta kommunen har man, sedan 1970-talet, haft ambitionen att bygga ut 
skolbiblioteken. Man gjorde en utredning av skolbibliotekens standard 1977. Enligt nuvarande 
bibliotekschef så var det en mycket ambitiös utredning på flera hundra sidor. Tyvärr ledde den 
inte till någonting och skolbiblioteksfrågan föll i dvala. Istället koncentrerade man sig på att 
underhålla skolorna med boklådor. Lärarna ringde till barnbibliotekarien och beställde litteratur 
inom olika teman eller för lästräning. Barnbibliotekarien samlade således ihop lämplig litteratur, 
packade denna i en väska som skickades till skolan. Varken lärare eller elever behövde på det här 
sättet besöka biblioteket. Denna service har vuxit under 1980 och 1990-talen och är idag en viktig 
del i barnbibliotekariens arbete. Man började också att bygga integrerade folk- och skolbibliotek i 
samhällena i kommunens ytterområden under den här perioden. 
    
Under 1990-talet aktualiserades frågorna runt skolbibliotekens existens på nytt. Skolorna använde 
kommunbiblioteket i stor utsträckning (genom att beställa boklådor) och från bibliotekets 
synvinkel noterade man hur lite skolorna använde sina egna bibliotek. 1994 kom den nya 
läroplanen som kraftigare än tidigare betonade betydelsen av ett undersökande arbetssätt.  
Samtidigt fick barn- och ungdomsförvaltningen en ny chef och bibliotekschefen såg en möjlighet 
till ett nytt samarbete runt skolbiblioteksfrågan. Hösten 1996 bildades en arbetsgrupp för 
skolbiblioteksfrågor bestående av tre rektorer och två bibliotekarier. Arbetsgruppens uppgift var 
att undersöka skolbibliotekens status. Man beslöt sig för att göra en utredning och 1997 kom 
rapporten Skolbiblioteken i kommunen inför 2000-talet. Det var en kartläggning över kommunens 
18 skolbibliotek och rapporten beskrev deras standard och användning.  
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Till följd av detta anställdes en skolbibliotekskonsulent vars uppgift var att utveckla kommunens 
skolbibliotek och vara ett stöd för bibliotekspersonal, lärare och rektorer. 
Skolbibliotekskonsulenten ingår inte i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor. Hon har en 
projektanställning som påbörjades 1999 och avslutas 2003. Hon är anställd av Barn- och 
ungdomsförvaltningen.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva tre rektorers uppfattningar om skolbibliotek och dess 
betydelse i skolans organisation. I undersökningen ingår intervjuer med sex personer, varav tre är 
bibliotekarier och tre är rektorer. Undersökningen utgår trots detta från ett ledningsperspektiv 
eftersom det är rektorernas uppfattningar av fenomenet skolbibliotek som beskrivs. Intervjuerna 
med bibliotekarierna är till för att ge mig som magisterstudent en djupare förståelse för 
skolbibliotekens kontext och samtidigt vara något att relatera rektorernas intervjusvar till.   
 
Frågeställningarna lyder: 
 
1. Hur gick det till när skolbiblioteken skulle byggas upp i kommunen? 
2. Upplevs biblioteksverksamheten som en del i skolorganisationen?  

3. Hur upplevs skolbibliotekens användning? 
 
 Avgränsningar: 
 
Undersökningen gäller verksamheten av renodlade skolbibliotek på grundskolenivå i en kommun, 
i Sverige år 2003.  Detta utesluter gymnasiebibliotek samt integrerade folk- och skolbibliotek. 
Det utesluter också skolbibliotek i andra länder än Sverige. Den empiriska undersöknngen 
genomfördes våren 2003 vilket innebär att uppfattningarna gäller för just den tidpunkten och 
varken tidigare eller senare. Undersökningen handlar om tre rektorers uppfattningar om 
skolbiblioteket och dess betydelse i skolans organisation. Det görs inget försök att göra några 
generaliseringar vad gäller rektorer i allmänhet.  
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3. Metod 
 
I följande kapitel ska jag diskutera mitt val av metod. Jag ska även förklara hur jag har gått 
tillväga med materialinsamling och intervjuer. 
 
Det är viktigt att använda sig av en, för uppsatsproblemet, lämplig metod. Med syftet som 
utgångspunkt har jag kommit fram till att en kvalitativ metod bör vara ändmålsenlig i den här 
undersökningen. Ett kvalitativt arbetssätt innebär att man vill karaktärisera eller gestalta något. 
(Larsson, 1986, sid. 7) 
 
Syftet och frågeställningarna fokuserar på organisationen runt skolbiblioteket, d.v.s. skolan, 
vilket är ett område som är relativt nytt för mig. Detta är också en anledning till att använda en 
kvalitativ metod. Ju mer jag tränger in i problemet ju tydligare föreställning av företeelsen 
kommer jag att få. Syftet behöver inte ge klara och tydliga frågeställningar från första början, 
utan kan modifieras allteftersom min kunskap om företeelsen ökar. Detta har också varit fallet. 
Med syftet som grund har frågeställningarna sakta vuxit fram under arbetets gång. 
 
Holme och Solvang beskriver den kvalitativa forskningsprocessen som olika cirkelrörelser. De 
talar om den kognitiva och den normativa cirkeln. Andra termer som nämns är för- förståelse och 
för-domar. För- förståelsen är min uppfattning om företeelsen som jag ska undersöka, d.v.s. 
skolbiblioteket ur ett skolorganisatoriskt perspektiv. Jag kan ha förvärvat denna uppfattning bl.a. 
genom min utbildning eller genom praktisk erfarenhet. Detta stämmer eftersom jag dels genom 
mina studier och mitt yrke har varit i kontakt med skolbibliotek. För-förståelsen ses som en 
objektiv utgångspunkt. För-domar är däremot subjektiva uppfattningar om företeelsen som jag 
ska undersöka. De är socialt grundade och min undersökning kommer att präglas av dessa 
uppfattningar. De för-domar jag har om skolbibliotek är socialt grundade i ett 
biblioteksperspektiv. Vore jag lärare skulle de se annorlunda ut, likaså om jag var rektor (Holme 
& Solvang, 1997, s. 95). 
 
Den kognitiva cirkeln utgår ifrån för-förståelsen och resulterar i en förhandsteori, d.v.s. vissa 
bestämda frågeställningar. Det dröjde länge innan jag bestämt mig hur frågeställningarna skulle 
formuleras. Detta innebar att graden av formalisering i min förhandsteori var ringa och den första 
fasen i min forskningsprocess kännetecknades av sökande. I sin tur innebar det att jag använde 
min första intervjuperson i den sökande fasen och utifrån den intervjun försökte jag plocka fram 
viktiga uppgifter som jag använde för att skapa mer ändamålsenliga frågeställningar.  
 
Den normativa cirkeln utgår ifrån mina socialt grundade fördomar om 
skolbiblioteksverksamheten. En sådan fördom kan t.ex. vara att rektorn inte prioriterar 
skolbiblioteket. I forskningsprocessen kommer mina fördomar att mötas med intervjupersonernas 
fördomar. För att få ett bra möte med de personer som ska intervjuas måste jag vara kritisk mot 
mina egna fördomar och försöka skapa en förståelse för intervjupersonernas situation och därmed 
deras uppfattningar. Detta är ett viktigt syfte till att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt. Man 
ska försöka skapa en närhet till enheterna i undersökningen och försöka förstå situationen som 
individen eller organisationen befinner sig i (Holme& Solvang, 1997, s. 92ff)       
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Dessa cirklar som Holme & Solvang beskriver går även under benämningen hermeneutiska 
cirklar. Det handlar om en ständig växelverkan mellan delar och helhet, när forskaren ska tolka 
materialet. För en forskare som arbetar kvantitativt kan detta te sig som en ond cirkel. Inom den 
kvalitativa forskningen upplevs de snarare som fruktbara cirklar där man försöker skapa djupare 
mening för ett fenomen. (Holme & Solvang, 1997, s. 95 ; Kvale, 1997, s. 51) 
 
3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
 
När jag diskuterade metod med min handledare återkom vi alltid till diskussionen om hur 
intervjupersonerna skapar mening, om deras omvärldsuppfattning och hur de upplever 
skolbiblioteken. Mitt syfte med undersökningen är att, som magisterstudent, beskriva hur 
rektorerna upplever skolbiblioteken. För att kunna göra en sådan beskrivning behöver jag en 
förståelse för hur jag ska gå tillväga. Det räcker inte med att jag beslutar mig för att använda en 
kvalitativ metod. Jag måste även avgöra vilken kvalitativ metod som kan passa mitt syfte. Detta 
blev ännu mer tydligt när intervjuerna var klara och det var dags att börja analysera dem.  
 
Det är en viktig skillnad i att studera ”vad något är” och ”vad något uppfattas vara”. Det första 
uttrycket innebär att man studerar hur någonting är och varför det är på det viset. Det skulle 
innebära att jag studerade skolbiblioteken på de tre rektorernas skolor och beskrev deras status i 
termer som bokbestånd, medieanslag, antal öppettimmar per vecka, lokalyta etc. Sedan kunde jag 
undersöka varför deras status var på det viset. Det andra uttycket innebär att man tar 
utgångspunkt i hur människor uppfattar någonting. I mitt fall innebär det alltså att 
utgångspunkten blir rektorernas uppfattning om skolbiblioteken. (Alexandersson, 1994, sid. 111) 
 
En fenomenografisk forskningsansats skulle kunna användas för mitt syfte. Louise Limbergs 
använder sig av fenomenografin i sin doktorsavhandling Att söka information för att lära. Där 
finns ett avsnitt om fenomenografi där den första meningen lyder: ”Fenomenografins syfte är att 
utforska människors uppfattningar av världen.” (Limberg, 1998, sid. 65)  
 
Louise Limberg beskriver fenomenografin på ett lättillgängligt sätt. En intressant aspekt som hon 
nämner är att ”enligt fenomenografin är kunskap alltid knuten till sitt innehåll och kan endast 
beskrivas som kunskap av något. En människas uppfattning av ett fenomen är människans 
kunskap om detta fenomen”. Enligt denna teori borde rektorernas uppfattning av skolbiblioteket 
återspegla deras kunskap om detsamma. 
 
Jag hade hört talas om fenomenologi men aldrig fenomenografi. För mig var detta ett nytt område 
och det första jag bestämde mig för var att reda ut begreppen fenomenologi och fenomenografi. 
Vad är det för skillnad och vilka är likheterna mellan dessa två teorier? Och vilken av dessa kan 
komma mig till användning i mitt arbete?  
 
Boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori med redaktörerna Bengt Starrin och Per-Gunnar 
Svensson var mig mycket behjälplig för att skapa en överblick över de två olika teorierna. I 
boken ingår bl.a. en artikel som heter Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus 
(Alexandersson, 1994) och som beskriver likheter och skillnader mellan de två teorierna.  
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Fenomenologin beskrivs mer som en filosofi medan fenomenografin beskrivs som en 
forskningsmetodisk ansats. En likhet som kan nämnas är ”synsättet på relationen mellan 
människan och världen”. De är oupplösligt förbundna vid varandra genom att ”subjektet präglas 
av världen och världen av subjektet”. Men medan fenomenologin söker det som förenar, d.v.s. 
det  som är gemensamt för hur olika individer uppfattar ett fenomen, så söker fenomenografin 
variationen i uppfattningar. Och medan den fenomenologiska forskaren beskriver sina egna 
uppfattningar och upplevelser av en företeelse, så utgår den fenomenografiska forskaren ifrån 
respondentens uppfattning om en företeelse.   
 
3.1.1 Fenomenografi 
 
Undersökningen har influerats av den fenomenografiska forskningsansatsen och därför ska jag ge 
en närmare beskrivning av ansatsen i det här avsnittet. Jag utgår ifrån boken Kvalitativ analys – 
exemplet fenomenografi som är skriven av Staffan Larsson (1986), fil dr i pedagogik. 
 
Vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, finns en forskargrupp som arbetat fram 
och utvecklat den fenomenografiska forskningsansatsen. En grundläggande aspekt inom 
fenomenografin är skillnaden ”mellan hur något är och hur något uppfattas vara”. Det handlar 
om ”människors sätt att uppfatta sin omvärld”. En drivande forskare inom den här metoden har 
varit Ference Marton. Staffan Larsson presenterar fyra särdrag för fenomenografin.  
 
1. För det första talar man om två olika typer av perspektiv: första ordningens perspektiv och 
andra ordningens perspektiv. Med första ordningens perspektiv menas att forskaren har ett 
utifrån-perspektiv. Forskaren observerar ett fenomen och tar reda på fakta. Med andra ordningens 
perspektiv menas att forskaren undersöker hur ett fenomen uppfattas av någon. Det handlar om 
en persons subjektiva upplevelse av ett fenomen och man talar inte om sant eller falskt, om 
verifiering eller falsifiering.  
 
Den fenomenografiska forskningsansatsen utgår ifrån den andra ordningens perspektiv. Det 
handlar bl.a. om hur frågeställningen är utformad. Den första ordningens perspektiv ger en 
frågeställning som skulle kunna lyda: Är skolbiblioteken integrerade i undervisningen? Medan 
den andra ordningens perspektiv ger denna frågeställning: Hur upplevs skolbibliotekens 
integrering i undervisningen av X?  
 
2. För det andra menar Staffan Larsson att det finns en skillnad i hur en fenomenolog och en 
fenomenograf beskriver en människas uppfattning om ett fenomen. Fenomenologen utgår ifrån 
sig själv och sin egen uppfattning av det givna fenomenet och gör sedan en filosofisk analys. 
Fenomenografen, däremot, utgår ifrån det empiriska materialet, nämligen intervjun.  
 
”Vi vill beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute 
efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi har 
valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.” (s. 13)   
 
3. För det tredje innebär den fenomenografiska forskningsansatsen att databearbetningen går ut 
på att ”finna kvalitativt skilda kategorier vari uppfattningarna kan beskrivas” (s. 20). Detta 
innebär att intervjumaterialet ska resultera i ett antal katergorier som uppvisar olika sätt att 
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uppfatta det undersökta fenomenet, d.v.s. skolbiblioteksverksamheten. Man gestaltar alltså hur ett 
fenomen uppfattas på olika sätt hos människor.  
 
Termen uppfattning kan te sig något abstrakt och därför har man inom den fenomenografiska 
forskningen arbetat fram en definition för den. Staffan Larsson skriver att det inte handlar om 
åsikter om ett fenomen eftersom en åsikt innebär att man har gjort ett val mellan olika alternativ. 
Med uppfattning menar fenomenograferna snarare att en person uttrycker något som är självklart 
för honom/henne eller något som personen ifråga är övertygad om. 
 
”Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte 
kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken 
vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang.”(s. 21) 
 
Även begreppet kvalitativ skillnad behöver definieras och enligt fenomenograferna innebär 
begreppet att det är en distinkt skillnad mellan uppfattningarna. Staffan Larsson skriver: 
 
”Med kvalitativ skillnad menas en skillnad till art, t ex is är kvalitativt skilt från vatten, trots att 
det är samma kemiska sammansättning. En kvalitativ förändring blir på så sätt en språngvis 
förändring till skillnad från en gradvis förändring – jämför övergången från is till vatten.” (s.20) 
 
Det är alltså viktigt att de kvalitativt skilda kategorierna speglar olika uppfattningar om 
mekanismer bakom fenomenet.  
 
4. För det fjärde strävar fenomenograferna efter att vara så konkreta som möjligt när de skapar 
sina kategorier. De strävar efter innehållsbundna kategorier i syfte att skapa närhet till det 
undersökta fenomenet.  
 
Jag har låtit mig inspireras av den fenomenografiska forskningsansatsen därför att jag anser att 
mycket av dess innebörd är relevant för mitt syfte och mina frågeställningar. Särskilt punkt 
nummer två ovan tilltalar mig. Jag vill så långt som möjligt utgå ifrån det empiriska materialet, 
de sex intervjuerna som jag har genomfört. Dessutom vill jag öka min förståelse för rektorernas 
uppfattningar av skolbiblioteken och därmed förhålla mig kritisk till mina egna fördomar.Jag har 
för avsikt att utgå från den andra ordningens perspektiv. 
 
Däremot kan det, i en sådan här liten undersökning, vara svårt att få fram ett resultat av kvalitativt 
skilda kategorier av uppfattningar. Det som eventuellt är möjligt, är att få fram olika aspekter av 
uppfattningar, som kan peka mot några möjliga kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar.  
 
Även punkt nummer 4 ovan tilltalar mig, då jag vill försöka se så konkreta resultat som möjligt. 
 
 3.2 Tillvägagångssätt 
 
Uppsatsens syfte är att beskriva tre rektorers uppfattning om skolbiblioteksverksamheten. Med 
influenser från en fenomenografisk ansats innebär det att jag tar utgångspunkt i intervjumaterialet 
och rektorernas uppfattningar. Härmed har jag behövt studera hur skolan i sig är organiserad för 
att utifrån skolorganisationen närma mig skolbibliotekets verksamhet. Därför har jag läst en del 
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organisationsteoretisk litteratur med inriktning på skolväsendet. En användbar bok i detta 
hänseende har varit Skola och samhällsutveckling av Kurt Liljequist (1999). Här tar författaren 
upp teorier inom organisationslära och drar paralleller till skolans värld. 
 
Gunnar Berg är medförfattare till boken Kunskap, organisation, demokrati (1995), vilken varit 
mig behjälplig när det gäller att få en överblick över rektorns roll i den ändrade 
skolorganisationen samt rektorns arbetsuppgifter och samarbete med lärarna. 
 
Förutom att studera litteratur som berör skolans organisation har jag även studerat litteratur som 
mer specifikt berör rektorns roll i skolorganisationen. En användbar bok i detta syfte har varit 
Forskning om rektor – en forskningsöversikt (2000).   
 
Det har även varit viktig att studera olika metodböcker, dels i syfte att kunna genomföra 
kvalitativa intervjuer och dels i syfte att förstå hur jag ska gå tillväga för att utföra en 
fenomenografiskt inspirerad studie. För att få en första förståelse för forskningsprocessen har 
Holme och Solvangs Forskningsmetodik (1997) varit användbar. Boken Den kvalitativa 
forskningsintervjun (1997) av Steinar Kvale har varit bra för att ge mig en insikt i olika 
vetenskapliga angreppssätt på ett problem. Han diskuterar varför intervjun kan vara användbar 
som forskningsmetod och ger exempel på olika typer av samtal. Han beskriver också olika 
forskningsinriktningar som hermeneutik, fenomenologi och postmodernt tänkande. Detta har 
hjälpt mig att förstå hur jag själv vill försöka angripa mitt uppsatsämne. 
 
Jag har även studerat en del litteratur vad gäller fenomenografi. Staffan Larssons bok Kvalitativ 
analys – exemplet fenomenografi (1986) är en lättläst introduktion. I artikeln Den 
fenomenografiska forskningsansatsens fokus (Alexandersson,1994) återfinns följande modell 
över arbetets gång när man använder en fenomenografisk ansats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen (Alexandersson, 1994, sid. 
122) 
 
För att förtydliga var i uppsatsen de olika momenten i arbetsordningen återfinns beskrivs detta i 
det följande:  

• Avgränsning av en 
företeelse i omvärlden 

 
• Urskiljning av aspekter 

av företeelsen 

• Intervju om 
företeelsen 
 

• Utskrivning 
av intervjun 

• Identifiering av 
uppfattningar av företeelsen 
genom analys av utsagor 
 

• Redovisning i 
beskrivningskategorier 
 

• Samordning av 
beskrivningskategorier i ett 
gemensamt utfallsrum 
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1 a. Avgränsning av en företeelse i omvärlden. Detta finns att läsa om i kapitel 2, Syfte och 
frågeställningar. 

 
1 b. Urskiljning av aspekter av företeelsen. Detta finns att läsa om i kapitel 6, Resultat av 
intervjuerna. Här redovisar jag så utförligt som möjligt de resultat som intervjuerna gav. I 
detta kapitel finns tre avsnitt som alla heter Identifiering av aspekter (det är avsnitt 6.1.3, 
6.2.7 samt 6.3.5) där jag sedan redovisar vilka aspekter av företeelsen som jag har valt. I 
avsnitt 6.4 sammanfattar jag dessa aspekter.  

 
2. Intervju om företeelsen. Detta finns att läsa om i avsnitt 3.2, Tillvägagångssätt, där 
avsnitt 3.2.1 handlar om just intervjuernas genomförande. Resultaten av intervjun redovisas 
sedan i kapitel 6.  

 
3. Identifiering av uppfattningar av företeelsen genom analys av utsagor. Detta finns i   
kapitel 7, Diskussion och slutsatser. I detta kapitel redovisar jag även 
beskrivningskategorierna samt samordnar dem i ett gemensamt utfallsrum. 0bservera dock att 
jag har låtit aspekterna av företeelsen utgöra pekare till möjliga beskrivningskategorier. P.g.a. 
materialets begränsande omfattning, anser jag, att man inte kan skapa några kvalitativt skilda 
beskrivningskategorier.  

 
Louise Limbergs doktorsavhandling Att söka information för att lära (1998), som tidigare 
nämnts, behandlar ämnet informationssökning i samband med lärande. Här har Limberg valt att 
använda den fenomenografiska forskningsansatsen och det har varit bra att studera detta bredvid 
de teoretiska texterna om fenomenografi. Det har varit lärorikt att se hur en fenomenografisk 
undersökning kan gå till i praktiken. 
 
I Alexanderssons figur ovan kan man se att valet av aspekter av företeelsen görs innan intervjun 
genomförs. Limberg har dock gjort intervjun först och sedan valt vilka aspekter som ska utgöra 
det första steget i analysen. Aspekterna ska ligga till grund för hur man sedan analyserar fram de 
olika kategorierna av uppfattningar. Limberg har alltså använt sig av intervjuerna för att välja 
aspekter. En kombination av det empiriska materialet, Limbergs egen förförståelse inom ämnet 
samt avhandlingens syfte och frågeställningar har lega t till grund för valet av aspekter. (Limberg, 
1998, s. 135) 
 
Jag har inspirerats av Limbergs tillvägagångssätt att låta en kombination av intervjuer, 
förförståelse och frågeställningar utgöra grunden för valet av aspekter. Det är först efter att man 
har genomfört intervjuerna som man kan se vilka olika teman som respondenterna själva har 
velat diskutera mest. Eftersom den fenomenografiska forskningsansatsen ska ta utgångspunkt i 
respondentens uppfattning av en företeelse så ter detta sig mest naturligt, anser jag.  
 
Efter att ha undersökt magisteruppsatser som behandlar liknande ämnen har jag fått några förslag 
på referenser, medan även min handledare har kommit med flera förslag. En del litteratur har jag 
också funnit genom att göra olika databassökningar. De här databassökningarna har jag 
genomfört i bl.a. Libris, Artikelsök , LISA och Högskolan i Borås´ bibliotekskatalog. Jag har bl.a. 
sökt på termerna skolbibliotek, rektorer, skolor, bibliotek, skolledning, organisationsteori. 
Kombinationen skolb ibliotek och rektorer har inte givit några träffar alls. Oftast har jag varit 
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tvungen att nöja mig med sökningen på skolbibliotek, vilket ger en lång träfflista som jag sedan 
har gått igenom för att försöka hitta relevant material. 
 
3.2.1 Intervju 
 
I det här avsnittet beskrivs den mellersta delen av Alexanderssons modell över arbetsordningen i 
den fenomenografiska forskningsansatsen, d.v.s. intervjun. 
 
”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 
förklaringarna.” (Kvale, 1997, s. 9) 
 
För att få en fördjupad förståelse för den kvalitativa intervjun har jag läst Steinar Kvales bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun. Detta har hjälpt mig att förstå hur jag kan förhålla mig till 
intervjumaterialet och har bekräftat att intervjun har varit rätt metod för uppsatsens syfte.  
 
Kvale diskuterar att man som intervjuare kan ha olika syn på begreppet kunskap och 
kunskapsbildning och a tt detta påverkar ens tillvägagångssätt och förhållningssätt vid 
datainsamlingen och vid analysen av det insamlade materialet. Han ställer upp två metaforer mot 
varandra; en där forskaren ser kunskap som någonting givet, kvantifierbart, och en där forskaren 
ser kunskap som något förändringsbart, kvalitativt. 
 
I det första fallet presenterar han forskaren som en malmletare. Denna forskare beskrivs som en 
person som söker objektiva fakta. Forskaren vill ha mätbara data som man från intervjusamtalet 
kan föra in i en analytisk process som ger olika värden. 
 
I det andra fallet presenteras forskaren som en resenär ”på väg mot en berättelse som ska förtäljas 
vid hemkomsten”. Här har vi en person som utforskar ett område med eller utan karta. Det 
handlar om att samtala med olika människor som var och en beskriver ”sina livsvärldar”. 
Forskaren tar berättelserna till sig och gör sina egna tolkningar av dem, vilket kan leda till att han 
inte bara får ny kunskap utan kanske också förändrar sin egen förståelse för ett visst fenomen. 
(Kvale, 1997, s.11f) 
 
Jag vill identifiera mig med den här resenären. I min undersökning går jag tillväga på ett liknande 
sätt. Jag utforskar fenomenet del för del genom att samtala med olika personer. För varje person 
jag samtalar med och för varje ny del av fenomenet som jag utforskar så når jag fram till lite 
djupare förståelse.     
 
Kvale menar att detta sätt att arbeta handlar om att man har en postmodern kunskapssyn. Han 
kommer således in på olika filosofiska riktningar. Det som tilltalar mig i hans framställning 
handlar om att det ”råder öppenhet för den kvalitativa mångfalden” (s.45). Han menar att 
kunskap byggs upp genom den kvalitativa forskningsintervjun och det är forskaren som ger sin 
tolkning och sina värderingar av vad som har sagts mellan honom själv och respondenten.     
 
Syftet med den här undersökningen är att beskriva hur de tre rektorerna uppfattar skolbiblioteket 
och dess betydelse i skolans organisation. Därför kan det vara av intresse att göra intervjuer med 
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de personer som ingår i den arbetsgrupp för skolbiblioteksfrågor som tillsattes 1996. Gruppen 
består av tre rektorer och två bibliotekarier. Dessa intervjuer genomfördes under mars månad år 
2003. Jag har även gjort en intervju med skolbibliotekskonsulenten som har en treårig 
projektanställning i kommunen. Denna intervju var till för att ge mig en fördjupad inblick i 
verksamheten att utveckla skolbiblioteken och genomfördes i vecka 9 år 2003. Intervjun med 
bibliotekskonsulenten har jag använt för att formalisera min förhandsteori. 
 
Detta innebär alltså att jag, förutom de tre rektorerna, även har intervjuat tre bibliotekarier. 
Anledningen till detta var att använda bibliotekarierna som en referensgrupp, i syfte att deras 
uttalanden kunde skapa en djupare insikt hos mig, som magisterstudent, inför intervjuerna med 
rektorerna. Härmed kommer bibliotekariernas intervjusvar att hamna i bakgrunden av den här 
undersökningen och rektorernas intervjusvar hamnar i förgrunden.  
 
Intervjuerna tog mellan 35 och 90 minuter var. Intervjuerna spelades in på kassett och skrevs 
sedan ut. Respondenterna fick således möjlighet att läsa igenom intervjuerna och komma med 
kommentarer. Respondenterna har blivit lovade anonymitet så därför nämns inte namnen på 
kommunen, skolorna, rektorerna eller bib liotekarierna. Bibliotekarierna benämns inte heller efter 
tjänstetitel.  I resultatredovisningen kommer de således att benämnas skola A, skola B, skola C 
och rektor A, B, C samt bibliotekarie A, B, C.  
 
Respondent   Intervjuns längd 
Bibliotekarie A  60 minuter 
Bibliotekarie B  35 minuter 
Bibliotekarie C  90 minuter 
Rektor A    55 minuter 
Rektor B    60 minuter 
Rektor C    90 minuter 
 
När jag intervjuade bibliotekarierna hade jag ingen intervjumanual att gå efter utan ville hålla ett 
samtal runt tre teman: 
  

1. bibliotekariens roll i organisationen,  
2. bibliotekariens roll i arbetet med skolbiblioteksutvecklingen samt  
3. bibliotekariens uppfattning av rektorernas inställning till skolbiblioteket. 

 
När jag intervjuade bibliotekarierna insåg jag ganska snabbt att det tredje temat var ett svårt 
område att samtala runt. De uttalade sig om rektorernas arbete i arbetsgruppen för  
skolbiblioteksfrågor och de berättade om vilka förändringar respektive rektor hade genomfört på 
sin skola. Först trodde jag inte att jag skulle kunna använda det materialet men har insett efter att 
ha läst olika fenomenografiska texter att det ändå kan vara användbart. Fenomenografer arbetar 
utifrån antagandet att ”handlingar och uppfattningar är logiskt sammanvävda med varandra”. 
Detta innebär att en persons handlingar speglar personens uppfattning av ett visst fenomen. 
Rektorernas handlingar i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor samt förändringarna de 
genomfört på respektive skola, skulle kunna återspegla rektorernas sätt att uppfatta 
skolbiblioteken. (Limberg, 1998, sid. 129)  
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Jag intervjuade alla tre bibliotekarierna först. När jag sedan intervjuade rektorerna använde jag en 
intervjumanual med 17 frågor. De handlade till en början om rektorerna själva, deras bakgrund 
och vägen till nuva rande befattning samt deras personliga inställning till bibliotek. Sedan 
handlade det om skolans organisation och deras roll och arbetsuppgifter inom den. Det handlade 
även om skolans budget och skolbibliotekets utrymme i den och i relation till andra 
verksamheter. Och så handlade det om läroplanen som kom 1994. Här ville jag bl.a. höra om 
rektorerna drog några paralleller mellan vad som sägs i läroplanen och betydelsen av 
skolbibliotek eller om de kanske skulle fokusera på något annat.  
 
När jag har läst litteraturen som behandlar skolornas organisation har jag mött uttryck som jag 
upplever kan ha betydelse för hur man använder sitt skolbibliotek. Uttrycken är ”pedagogiskt 
ledarskap” samt ”lärarnas frihet i undervisningssituationen” och jag bad rektorerna förklara sina 
uppfattningar om dessa uttryck. Jag ville höra om de drog några paralleller till 
skolbiblioteksanvändning.  
 
Mot slutet av intervjuerna gick jag in på ”rena” skolbiblioteksfrågor och undrade över hur de ser 
på biblioteket som pedagogisk resurs samt om de anser att deras skolbibliotek är integrerade i 
undervisningen. Slutligen ställde jag en fråga som berörde skolbibliotekskonsulenttjänsten och 
dess betydelse för skolbiblioteken. 
 
En av rektorerna hade åsikter om frågorna i intervjumanualen. Han påpekade att frågorna som 
berörde rektors arbetsuppgifter samt skolans basverksamhet var frågor som var alldeles för vida 
för att ha med i en intervjumanual. Dessutom tyckte han inte att de berörde 
skolbiblioteksverksamheten. Anledningen till att jag vill ha med dessa frågor är att jag vill 
försöka se på skolbiblioteksverksamheten ur ett skolorganisatoriskt perpektiv. Jag vill försöka 
närma mig skolbiblioteksverksamheten utifrån skolans organisation. Detta i syfte att försöka 
förstå varför rektorerna gör de prioriteringar som de gör. 
 
Kvale har delat in den kvalitativa intervjuns huvudstruktur i 12 olika aspekter. Jag redovisar 
dessa nedan och under en del punkter kommer jag även med egna kommentarer som berör min 
egen undersökning. 
 

1. Livsvärld. Denna term har jag stött på inom fenomenologin där den verkar vara av central 
betydelse. Termen är inte lika ofta använd inom fenomenografin trots att dess innebörd 
skulle passa fenomenografins intentioner. Det beror väl troligtvis på vilken betydelse man 
tillskriver termen. Kvale menar att livsvärlden och intervjupersonens relation till denna är 
fokus för den kvalitativa forskningsintervjun.  

2. Mening. Intervjuaren ska söka efter och försöka förstå ”meningen hos centrala teman i 
den intervjuades livsvärld”. I den här undersökningen innebär det att jag söker efter och 
försöker förstå rektorernas uppfattningar om skolbiblioteket och dess betydelse i skolans 
organisation.  

3. Det kvalitativa. Här poängterar Kvale att det handlar om ord och inte om siffror. Målet för 
den kvalitativa intervjun är att ”erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 
aspekter av den intervjuades livsvärld”. Detta anser jag är mycket relevant för mitt syfte. 

4. Det deskriptiva. Det handlar inte om att komma fram till en fast kategorisering av ett 
fenomen. Däremot ska man försöka fokusera på variationer av uppfattningar om ett visst 
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fenomen, anser Kvale. Detta överrensstämmer väldigt väl med det fenomenografiska 
synsättet och även med undersökningens syfte, tycker jag. 

5. Det specifika. Man ska söka efter det unika, specifika, i respondentens uppfattning om ett 
visst fenomen.  

6. Förutsättningsmedvetande. Här handlar det bl.a. om att intervjuaren ska vara kritisk mot 
sina egna fördomar och förkunskaper om ett visst fenomen. Detta tar även Holme/Solvang 
upp och jag har diskuterat det tidigare i kapitel tre. 

7. Fokusering. Detta handlar om att en kvalitativ intervju varken ska vara alltför strukturerad 
eller helt ostrukturerad. Intervjun ska fokusera på olika teman som respondenten och 
intervjuaren sedan samtalar runt. Detta är vad jag här eftersträvat med min 
intervjumanual.  

8. Mångtydighet. Den kvalitativa intervjun har inte som syfte att resultera i entydiga eller 
kvantifierbara uppfattningar. Intervjuarens uppgift är att försöka beskriva variationerna i 
uppfattningar så tydligt som möjligt. Detta, tycker jag, talar för samma sak som punkt fyra 
ovan. Kvale menar på att motsägelsefulla uttalanden kan bero på att kommunikationen 
mellan intervjuaren och respondenten inte fungerar som den ska. Men det kan också 
återspegla fenomenet så som respondenten faktiskt upplever det. 

9. Förändring. Respondenten kan under intervjuns gång ändra sin uppfattning av ett 
fenomen.  

10. Känslighet. Detta handlar om känslighet för intervjuns ämne, alltså intervjuarens 
förkunskap om detsamma. Olika forskare kan ju komma fram till olika slutsatser beroende 
på sina skiftande förkunskaper om ett ämne. Under punkt 6 ovan påpekade ju Kvale att 
intervjuaren ska vara kritisk mot sina förkunskaper om det undersökta fenomenet. Här 
menar Kvale däremot att den kvalitativa intervjun kan dra nytta av att olika intervjuare 
kan fånga olika nyanser inom ett visst tema. Det bör väl vara en balans mellan punkt 6 
och 10. 

11. Mellanmänsklig situation. Man måste vara medveten om den påverkan som intervjuaren 
och respondenten kan ha på varandra och varandras uttalanden. Detta behöver inte vara 
något som påverkar intervjuresultaten negativt, menar Kvale, utan kan tvärtemot vara 
något positivt för hela intervjusituationen. 

12. Positiv upplevelse: Den som intervjuas kan uppleva det som mycket positivt att någon 
sitter och lyssnar uppmärksamt på vad den har att säga.  

(Kvale, 1997, s. 34ff) 
 

Punkterna ovan utgör den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform, enligt Steinar Kvale, 
och de har hjälpt mig att på ett strukturerat sätt reflektera över undersökningens syfte och hur jag 
ska få svar på mina frågeställningar. De har också varit en bra hjälpreda för att förstå vad som 
faktiskt är tillåtet inom undersökningens ramar. Han poängterar ju bl.a. att man ska vara kritisk 
mot sin egen förförståelse, men inte alltför kritisk. Naturligtvis påverkas undersökningens 
utformning och slutsatser på vem det är som utför undersökningen. Men det är inte meningen att 
den som utför undersökningen ska radera ut sin egen närvaro utan istället försöka använda den 
för att skapa sammanhang och förståelse för vad intervjupersonerna uttrycker. Andra viktiga 
aspekter som stämmer överrens med den fenomenografiska ansatsen är att söka efter variationer 
av uppfattningar och inte försöka skapa ett entydigt resultat. Den kvalitativa intervjun fokuserar 
också på olika teman vilket kan motsvaras av fenomenografins val av aspekter. 
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3.2.2 Urval 
  
Jag valde att intervjua de personer som ingår i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor, vilken 
består av två bibliotekarier och tre rektorer. Detta innebär att rektorerna som ingår i den här 
undersökningen är påverkade av sitt arbete i skolbiblioteksgruppen och samarbetet med 
bibliotekarierna. Anledningen till att de är med i arbetsgruppen kan också bero på att de har en 
viss grundinställning till skolbibliotek vilket också kan påverka resultatet av undersökningen. 
Under åren som projektet med skolbiblioteksutvecklingen har pågått har de tre rektorerna fått 
fortbildning inom skolbiblioteksområdet vid ett flertal tillfällen. Detta innebär att de redan 
tidigare har konfronterats med liknande frågeställningar som i intervjuerna jag genomför med 
dem. 
 
3.2.3 Resultatens tillförlitlighet 
 
I kvalitativa studier är man vanligtvis inte lika fokuserad vid reliabiliten, informationens 
pålitlighet, som man är i kvantitativa studier. Om man trots detta vill pröva reliabiliteten i en 
fenomenografisk studie kan man ta hjälp av en oberoende bedömare för att se om denne placerar 
samma data inom samma kategorier som forskaren har gjort. (Larsson, 1986, s. 38) 
 
Nu är ju inte denna studie av så stor omfattning att den skulle berättiga en oberoende bedömare.  
Men inte heller Louise Limberg väljer att använda detta angreppssätt i sin doktorsavhandling. Ett 
argument för det är att detta sätt att pröva reliabiliteten inte stämmer överens med 
fenomenografins vetenskapssyn. Inom fenomenografin ska man istället uppnå reliabilitet genom 
att hela tiden vara medveten om ”det egna tolkandet”. Därför låter Limberg läsaren ta del av 
hennes tankar i de olika stegen av forskningsprocessen, ”genom ett reflexivt skrivande”. 
(Limberg, 1998, s. 105f) 
 
Även Holme/Solvang påpekar att forskaren måste vara medveten om sitt eget tolkande. Det kan 
ju hända att man tolkar intervjusvaren på ett annat sätt än vad respondenten ursprungligen 
menade. Trots detta menar de att problemet med att få giltig, valid, information i en kvalitativ 
studie är mindre än i en kvantitativ studie. (Holme & Solvang, 1997, s. 94f) Limberg påpekar 
även risken med att intervjuare och respondent inte talar om samma sak. (1998, s. 106)  
 
I den här undersökningen har respondenterna fått tillfälle att läsa igenom intervjuerna efter att jag 
har skrivit ut dem. Det har bidragit till att de själva har kunnat kontrollera om den information 
som jag har samlat in stämmer med deras uttalanden. Sedan har jag så objektivt som möjligt 
försökt att tolka deras uttalanden. Jag har även så tydligt som möjligt försökt förklara för läsaren 
varför jag har gjort de val som jag har gjort, samt vilken förförståelse jag har om ämnet (se början 
av detta kapitel samt avsnitt 3.3). Vidare har jag försökt att återge intervjusvaren så utförligt som 
möjligt för att läsaren själv ska kunna följa med i processen. Förhoppingsvis bidrar detta till att 
öka resultatens tillförlitlighet.   
 
Valet av aspekter blir en subjektiv bedömning av den som utför undersökningen. Hade någon 
annan analyserat intervjuerna kanske den personen hade valt andra, eller delvis andra, aspekter. 
Vidare så hade kanske en annan person valt att ställa andra typer av frågor i en intervjumanual 
eller valt att fokusera på andra teman i litteraturgenomgången. Hela forskningsprocessen blir till 
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stor del subjektiv utifrån den person som utför den. Därför har jag försökt att vara medveten om 
mitt eget tolkande och diskuterat olika typer av frågor på etappseminarium och med min 
handledare. Seminarierna är en väldigt viktig grund för en magisterstudent som arbetar 
kvalitativt. Till slut måste forskaren ändå göra ett val av de aspekter som ska ligga till grund för 
de olika beskrivningskategorierna och då har jag valt att fokusera på de teman som jag har 
upplevt som vanligast förekommande både i litteraturgenomgången och intervjuerna. 
 
Kvale diskuterar tio vanligt förekommande invändningar mot den kvalitativa forskningsintervjun. 
Dessa är som följer: 
 
”Den kvalitativa forskningsintervjun är inte: 
 

1. vetenskaplig, utan speglar bara sunda förnuftet 
2. objektiv, utan subjektiv 
3. trovärdig, utan snedvriden 
4. tillförlitlig, utan bygger på ledande frågor 
5. intersubjektiv, utan olika läsare finner olika innebörder 
6. en vetenskaplig metod, den är för personberoende 
7. hypotesprövande, utan explorativ 
8. kvantitativ, utan enbart kvalitativ 
9. generaliserbar, det finns för få intervjupersoner 
10. valid, den förlitar sig på subjektiva intryck” 

 
            (Kvale, 1997, s. 257) 
 
Enligt Kvale kan kvalitativ forskning definieras som antingen vetenskaplig eller ovetenskaplig. 
Detta beror helt och hållet på hur man definierar termen vetenskap. (1997, s. 257) Denna 
diskussion kan inte jag utveckla i den här uppsatsen. Till det är både utrymmet och tiden alltför 
knapp. Under utbildningens gång på BHS har vi studenter provat på att arbeta med både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Vad gäller de kvalitativa metoderna har inte 
vetenskapligheten ifrågasatts på något seminarium. Därför har jag, i detta arbete, inte tvivlat på 
intervjun som vetenskaplig metod utan snarare sett den som ett sätt att systematisera förståelsen 
för ett visst fenomen hos enskilda individer. 
 
Att den kvalitativa intervjun inte skulle uppfattas som objektiv utan subjektiv, har jag en 
förståelse för. Probleme t är återigen att det handlar om hur man definierar begreppen objektiv och 
subjektiv. I Svenska akademiens ordbok definieras termen objektiv som följer:  
 
” som tillhör (det uppfattade) objektet; som existerar oberoende av ett subjekt; som tillhör l. är 
vänd mot den yttre värkligheten l. fattar allt i analogi med denna; real, värklig; som faller utanför 
l. icke avser den individuella, personliga sidan i värkligheten; som gäller för envar logiskt 
tänkande, allmängiltig. ” 
 
Enligt denna definition kan man säga att den kvalitativa intervjun är subjektiv, eftersom den bl.a. 
avser den individuella sidan av verkligheten. Det är faktiskt vad som eftersträvas i denna uppsats 
– att försöka förstå de tre rektorernas uppfattning om ett fenomen. 
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Att det subjektiva förhå llningssättet däremot skulle göra undersökningen icke trovärdig är dock 
ett påstående som man bör vara försiktig med. Om man tydligt påpekar, att utgångspunkten för 
studien utgår ifrån särskilda personers uppfattningear, så kan det tvärtom skapa djupare förståelse 
för ett fenomen.  
 
Kvale skriver: ”Det avgörande – för intervjufrågor och för forskningsfrågor – är inte om de leds 
eller inte utan vart frågorna faktiskt leder, om de leder i viktiga riktningar som ger ny och 
värdefull kunskap.” (1997, sid. 259) I de intervjuer som genomförts i denna undersökning har jag 
medvetet ställt några ledande frågor för att få rektorerna att uttala sig om sådant som de inte 
självmant kommenterade. Detta var nödvändigt för att överhuvudtaget få höra hur rektorerna såg 
på t.ex. skolbibliotekets integrering i undervisningen.  
 
Att olika läsare finner olika innebörder i en intervjutext är något helt naturligt. Det är därför 
viktigt att den som utför undersökningen är tydlig med sin förförståelse. Däremot borde det inte 
ses som något negativt utan positivt, att olika människor gör olika tolkningar. Om man är tydlig 
med vilken utgångspunkt man har för sin tolkning borde olika tolkningsmöjligheter snarare öka 
en fördjupad förståelse för ett fenomen. 
 
Att den kvalitativa forskningsintervjun inte skulle vara vetenskaplig p.g.a. att den är för 
personberoende, är en olycklig uppfattning. Jag har förståelse för att den kvantitativt inriktade 
forskaren har denna uppfattning. Det kan vara svårt att hantera att intervjuerna genomförs på så 
olika sätt beroende på om intervjuaren är en rutinerad sådan eller en nybörjare. Det är en svår 
metod att arbeta med och den kräver mycket övning. Men det är viktigt att poängtera att en 
forskare som har arbetat med metoden under många år och haft tid att reflektera över olika 
aspekter, verkligen kan bidra med att skapa ny kunskap inom sitt område tack vare det personliga 
samspelet mellan sig själv och intervjupersonerna.  
 
Den kvalitativa intervjun kan vara hypotesprövande men en stark aspekt av denna metod är att 
föra fram nyanserade beskrivningar av ett fenomen. Därför är just explorativa och deskriptiva 
studier viktiga inslag. Den här undersökningen har t.ex. haft ett deskriptivt syfte. 
 
Egentligen kan man inte dra så skarpa gränser mellan kvanitativ och kvalitativ forskning som en 
del försöker att göra. I praktiken brukar forskare använda sig av bägge metoderna i sin forskning. 
I just den här undersökningen har dock en kvalitativ utgångspunkt varit rådande. Om 
undersökningen hade varit mer omfattande skulle det ha passat bra att implementera mer 
kvantifierbara data.  
 
Att den här typen av undersökningar inte är generaliserbar ser jag inte som något problem. Syftet 
är inte att generalisera utan att utgå från ett fåtal personer och deras uppfattningar om 
skolbiblioteksverksamheten.  
 
Att den kvalitativa forskningsintervjun förlitar sig på subjektiva intryck är enligt Holme & 
Solvang en anledning till att det inte är så stora problem att få giltig information i en sådan 
undersökning. De poängterar vikten av närhet till respondenterna för att få så valid information 
som möjligt. (1997, s. 94) Respondenterna har haft stora möjligheter att påverka resultaten i den 
här undersökningen eftersom de har läst intervjuerna efter att jag har skrivit ut dem. Detta innebär 
att missförstånd under intervjutillfället har kunnat uppmärksammas.  
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3.3 Uppsatsförfattarens förförståelse 
 
Jag är uppvuxen i den kommun där undersökningen är utförd, men flyttade därifrån 1989. Under 
min uppväxttid var jag en flitig biblioteksbesökare på folkbiblioteket. Däremot besökte jag 
skolbiblioteket endast ett fåtal gånger. Mellan 1989 och 1991 gick jag en estetisk-praktisk 
gymnasieutbildning och gymnasiebiblioteket marknadsfördes aktivt mot eleverna vilket innebar 
att jag ofta gick till biblioteket för att läsa dagstidningen och låna böcker. 1992 började jag 
studera nordiska språk vid Uppsala universitet och detta innebar att jag dagligen besökte 
unversitetsbiblioteket. Studierna utökades med litteraturvetenskap och historia och hela 
studietiden utgjorde biblioteket en naturlig arbetsplats.  
 
Efter examen började jag arbeta som talboksproducent på Inläsningstjänst AB i Nacka Strand 
utanför Stockholm. Här kom jag i kontakt med många studenter som var i behov av talböcker. 
Detta var även när jag först kom i kontakt med TPB, talboks- och punktskriftsbiblioteket. Jag 
besökte ofta TPB och hade möten med bibliotekarierna som arbetade där. Det var intressant att se 
hur bibliotekarierna arbetade utifrån en målgrupp och strävade efter att tillfredsställa 
informationsbehovet hos dessa individer. Detta innebar att jag började intressera mig för 
bibliotekarieyrket.  
 
1999 blev jag antagen till bibliotekshögskolan i Borås och började studera på distans. Samtidigt 
blev jag anställd som bibliotekarietrainee på biblioteksenheten vid utbildningsförvaltningen i 
Stockholms Stad. Arbetet som trainee innebar att jag arbetade på skolbibliotek runt om i 
Stockholm och mötte elever från förskoleklass och upp till gymnasiet. Jag var med och byggde 
upp nya skolbibliotek, vikarierade för frånvarande bibliotekarier och hade även uppgifter inne på 
skolbibliotekscentralen. Detta gav mig en god överblick över hur ett skolbibliotekssystem kan 
fungera. I arbetet träffade jag många skolbibliotekarier, lärare och rektorer och jag började 
intressera mig för de olika yrkesgruppernas inställning till skolbiblioteksverksamheten.  
 
Hösten 2002 blev jag anställd som bibliotekarie med inriktning på vuxenstuderande, i den 
undersökta kommunen. Det är ju alltid problematiskt när man ska undersöka en organisation där 
man själv ingår. I det här fallet berör undersökningen ett projekt inom organisationen som jag 
själv aldrig har varit inblandad i. Dessutom har projektet till största delen pågått under en 
tidsperiod då jag själv inte var anställd inom organisationen. Projektet har avslutats under mitt 
första anställningsår. Detta innebär att jag varken känner till projektets förutsättningar eller de 
personer som varit aktiva i projektet. 
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4. Litteraturgenomgång och definitioner 
 
I fö ljande avsnitt ska jag presentera en del av det material som jag har studerat för att få en 
överblick av tidigare undersökningar inom ämnesområdet. Eftersom mitt syfte är att undersöka 
rektorernas uppfattning om skolbiblioteken så har jag studerat dokument om skolbibliotek, 
rektorer och skolans organisation.  
 
Det har skrivits en del om skolbibliotek ur olika synvinklar. Framförallt finns det olika 
handledningar och metodböcker för hur man kan arbeta med sitt skolbibliotek. Däremot har det 
varit svårt att hitta undersökningar som berör kopplingen mellan rektorer och skolbibliotek.  
 
Det finns en rapport som är utgiven av Institutet för Pedagogisk Textforskning, och skriven av 
Elsa Gómez, som heter Skolbiblioteksforskning (1993). Denna täcker åren 1970-1992. Här tar 
författarinnan upp olika projekt och utredningar som genomförts inom skolbiblioteksområdet. 
Hon gör även några internationella jämförelser. Skolbiblioteksforskningen utgjorde fram till 1992 
mindre än fem procent av den totala biblioteksforskningen. Hon skriver: 
 
”Skolbibliotekets problem är inte i första hand ett biblioteksproblem utan ett 
undervisningsproblem. Med större inslag av undersökande arbetssätt i skolan får biblioteket en 
pedagogisk uppgift som borde medföra att man tillför de resurser som krävs.” (Gómez, 1993, s. 
15)   
 
Louise Limberg har gjort flera undersökningar och även skrivit en avhandling inom 
skolbiblioteksområdet. Härmed kommer hon vid flertalet tillfällen även in på rektorns betydelse 
för skolbiblioteksutvecklingen. Bland annat har hon gjort en översikt över forskning om 
skolbibliotekets pedagogiska roll där det står att läsa: 
 
”Under 1990-talet har det dock blivit vanligare att vissa grundskolor satsat på att utveckla 
biblioteken genom målmedvetet tillförande av resurser för professionell biblioteksverksamhet i 
större lokaler och med kraftigt höjda mediaanslag. Vid sådana skolor har alltid rektor aktivt 
medverkat eller varit pådrivande för utvecklingen.” (Limberg, 2003, s. 16f)  
 
Något senare påpekar hon dock att en del undersökningar har kommit fram till att skolbiblioteken 
har problem med bristande resurser och att detta skulle bero på att skolledare och lärare inte 
riktigt har förståelse för biblioteket. (Limberg, 2003, s. 17) 
 
I samband med utvecklingsprojektet av modellbiblio tek i Örebro län drar Limberg slutsatsen att 
rektorernas uppfattningar har spelat en avgörande roll när det gäller hur de har valt att investera i 
sitt skolbibliotek. Hon kommer fram till att de rektorer som har en helhetssyn på skolans 
utveckling, där bib lioteket är en del av helheten, också har lagt ner mest resurser på att utveckla 
skolbiblioteket. Dessa rektorer har haft tydliga uppfattningar om vad målet för skolbiblioteket 
skulle vara. De har påpekat bibliotekets betydelse för att utveckla den problemorienterade 
undervisningen vid respektive skola. Det understryks att Lpo 94 har haft betydelse för det 
ändrade arbetssätt man strävade efter på skolorna och att biblioteket har varit ett redskap i detta 
förändringsarbete. (Limberg, 1997, s. 20f)  
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Det har även skrivits en del magisteruppsatser som berör kopplingen mellan rektorer och 
skolbibliotek. 
 
År 2000 skrevs en magisteruppsats vid högskolan i Borås med titeln Skolbibliotekets vara eller 
icke vara i undervisningen – en litteraturstudie i syfte att identifiera olika lärar-, bibliotekarie- 
och skolledarrelaterade faktorer som påverkar skolbibliotekens integrering i undervisningen 
(Bergvall & Edenholm). Uppsatsen utgörs av en litteraturstudie som utgår från svenska och 
nordamerikanska källor. Syftet är att undersöka olika faktorer inom skolan som påverkar 
skolbibliotekets utveckling och integrering i undervisningen. I denna uppsats diskuteras 
betydelsen av PBL, problembaserat lärande, för skolbibliotekens utveckling. Författarna menar 
att användandet av PBL borde innebära en positiv utveckling av biblioteksverksamheten i 
skolorna. De hänvisar till David Loertscher som anser att PBL skulle vara den viktigaste orsaken 
till att skolbiblioteket integreras i undervisningen. Författarna diskuterar attityder och vä rderingar 
samt utbildning och kompetens hos skolledare, lärare och skolbibliotekarier.  
 
En av deras slutsatser är bl.a. att skolledarens roll är viktig för en positiv utveckling av skolans 
biblioteksverksamhet. Ett problem, som framkommit i deras litteraturstudie, är dock att det 
förekommer en motsättning i skolledarnas uttalanden om skolbiblioteket. De hänvisar till Solveig 
Hedenströms undersökning av Sveriges gymnasieskolor, Exploderar gymnasiebiblioteken?. 
Samtidigt som skolledarna anser att biblioteket har en central plats i skolans organisation så 
förekommer uppfattningar om att de inte anser att biblioteket är en naturlig plats för grupp- eller 
projektarbeten. Författarna har tre förklaringar till detta: skolledare har en negativ inställning till 
denna arbetsform, skolledare har inget emot arbetsformen så länge den inte bedrivs i biblioteket 
eller arbetsformen bedrivs inte i någon större utsträckning. Författarna skriver att ett 
undersökande arbetssätt inte betyder att man enbart måste vistas i biblioteket, men att det bör 
finnas ett samspel mellan klassrum och skolbibliotek. 
 
Författarna är tveksamma till att det behöver betyda en motsättning när skolledarna säger att 
biblioteket har en central roll i skolan men att biblioteket inte är en naturlig plats för grupp- och 
projektarbeten. De påpekar att skolledarjobbet kräver ett visst mått av diplomati och menar att det 
kan vara så att skolledarna inte är helt uppriktiga då de säger att skolbiblioteket har en central 
roll. 
 
Författarna ifrågasätter också om det verkligen är kunskap om skolbiblioteket som krävs hos 
skolledarna. Eftersom deras litteraturstudie visar att det undersökande arbetssättet är en viktig 
ingrediens för att skolbiblioteken ska utvecklas positivt, så anser författarna att det är kunskaper 
om detta arbetssätt som borde vara intressant för skolledarna. Detta borde leda till att skolledarna 
inser skolbibliotekets betydelse, anser de. (Bergvall & Edenholm, 2000)      
 
Ännu en magisteruppsats har berört kopplingen mellan skolledare och skolbibliotek. Uppsatsen 
skrevs 1998 vid Lunds universitet och har titeln Lågstadiet och skolbiblioteket . I denna uppsats 
betonas Lpo 94 och dess betydelse för skolbiblioteket. Författaren har bl.a. intervjuat några 
skolledare som uttalar sig om skolbibliotekets roll i samband med den nya läroplanen. Överlag 
uttrycks en ökad betydelse för skolbiblioteket samtidigt som skolledarna menar att biblioteket ska 
vara ett redskap bland flera andra redskap och att biblioteket inte ska vara en speciell institution 
på skolan, utan en naturlig del av helheten. (Sundberg, 1998)    
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En annan magisteruppsats är skriven vid lärarhögskolan i Stockholm år 2001 och har titeln 
Skolledarrollen i grundskolan – en diskussion om ledarrollen och perspektiv på ledarskap 
(Thulén). Syftet med den här uppstsen är bl.a. att undersöka hur skolledaren uppfattar sin roll i 
skolan, hur skolan påverkas av olika faktorer och om skolledaren upplever att han/hon kan 
påverka utvecklingen i skolan. Detta anser jag överrensstämmer mycket med mina egna 
frågeställningar, trots att jag utgår från ett biblioteksperspektiv medan den här författaren utgår 
från ett specialpedagogiskt perspektiv. En annan likhet mellan den här uppsatsen och min egen är 
att vi vill undersöka rektorernas uppfattning om och upplevelse av ett fenomen.  
 
Författaren diskuterar bl.a. läroplanen 1994 med rektorer och områdeschefer. Respondenterna i 
undersökningen anser att läroplanens viktigaste begrepp är människors lika värde, demokrati, 
trygghet och likvärdig utbildning.  
 
Även en skolledares arbetsuppgifter diskuteras i undersökningen. Här uppvisar svaren en viss 
skillnad mellan områdeschefer och rektorer. Medan områdeschefer ansåg att administration, 
ekonomi, anställningar och organisation var det viktigaste, så sade rektorerna att administration 
och pedagogisk ledning var deras huvudsakliga uppgifter. En av respondenterna menar att det 
administrativa arbetet var kopplat till det pedagogiska och uppsatsförfattarens tolkning blev 
således att dessa två sätt att arbeta hänger ihop. En rektor påpekade att det var viktigast att ge 
”förutsättningar och stimulera för arbetslagen”.  
 
Sedan 1978 har det samlats in statistik över skolbiblioteken. Serien Kulturen i siffror, som ges ut 
av Statens Kulturråd, redovisar skolbiblioteksstatistiken kommun för kommun. Men enligt 
rapporten Skolbiblioteken i Sverige (1999, s. 93 ff.), även den utgiven av Statens Kulturråd, så är 
den här statistiken alldeles för osäker för att man ska kunna dra några slutsatser av den. 
Problemet är tydligen att antalet skolor, som utgör underlaget för statistiken, är för få. Det är 
också en låg svarsfrekvens. Felmarginalerna blir alldeles för stora och materialet blir därför svårt 
att använda. 
 
Rapporten Skolbiblioteken i Sverige bygger på en utredning som Statens Kulturråd påbörjade 
1997. Syftet med utredningen var att belysa skolbibliotekens standard och funktion samt att 
fungera som underlag för en framtida diskussion om skolbiblioteken. Här ingår både grund- och 
gymnasieskolor och de kommuner som ingick i undersökningen var: Göteborg, Gävle, 
Katrineholm, Östhammar, Upplands Väsby, Olofström, Tomelilla, Berg och  Haparanda. Man har 
inte strävat efter att presentera några hårddata i den här rapporten, utan har istället försökt att 
förmedla en bild av hur de svenska skolbiblioteken fungerar i olika typer av kommuner. 
 
Det har även forskats mycket om rektor och rektorsrollen. En, för mina syften, bra bok är 
Forskning om rektor – en forskningsöversikt som publicerades av Skolverket år 2000. Här 
beskrivs förändringar genom tiderna inom skolorganisationen och dess betydelse för 
skolledarskapet. Se vidare avsnitt 4.2. 
 
När jag har läst det här materialet så har en del termer återkommit och några av dem upplever jag 
som centrala när man diskuterar kopplingen mellan rektorer och skolbibliotek. I det följande ska 
jag beskriva dessa termer. 
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4.1 Skolbibliotek 
 
I det här avsnittet presenteras olika definitioner på termen skolbibliotek och slutligen vilken 
definition som används i den här undersökningen.  
 
Statens kulturråd har lämnat rekommendationer på hur man skulle kunna defininiera termen 
skolbibliotek. Detta i syfte att kunna utvärdera och utveckla verksamheten. I rapporten 
Skolbiblioteken i Sverige föreslår de att: 
 
”Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser 
i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och 
läsupplevelser av alla slag.” 
 
och  
 
”Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand för utbildningens behov 
inom den egna organisationen och att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge 
biblioteksservice.”  
 
Vidare föreslår Statens kulturråd att man bör ange skolbibliotekets syfte och uppgifter i skolans 
styrdokument. På flera ställen betonas att skolledaren har en viktig roll för skolbibliotekets 
utveckling och att det därför är angeläget att öka skolledares kunskaper inom området. (Statens 
Kulturråd, 1999, sid. 10 ff) 
 
Louise Limberg skriver i Skolbibliotekets pedagogiska roll att Statens Kulturråds 
rekommendationer ”fokuserar på rummet, medierna och informationsförmedling”. Hon påpekar 
att termen bibliotekarie inte nämns. (Limberg, 2003, sid. 13) Statens Kulturråd skriver om 
personal till skolbiblioteket men preciserar inte vilken typ av personal det bör vara. Däremot 
rekommenderar de att man bör öka samordningen på lärar- och bibliotekarieutbildningarna. Man 
bör ge biblioteksorienterade kurser på lärarutbildningarna och kurser i pedagogik på 
bibliotekarieutbildningarna.  På så vis får man tillgång till både bibliotekskompetens och 
pedagogisk kompetens. (Statens kulturråd, 1999, sid. 11 ff) 
 
Vidare presenterar Limberg en definition på termen skolbibliotek som är hämtad ur en engelsk 
studie och som betonar bibliotekets pedagogiska roll. Den lyder: 
 
”The school library represents 
 
a set of (implicit or explicit) choises made by the school about the extent of central provision and 
exploitation of its own and other resources within (and sometimes beyond) the school, and 
 
the base at the school within which the librarian (if any) works or from which the librarian 
operates across and beyond the school.” 
 
Limberg betonar att denna definition nämner termen bibliotekarie och att det är en definition som 
innebär att skolbiblioteket har vuxit fram ur skolans kontext. Skolbibliotekets utformning har 
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alltså skett utifrån val som styrts från skolorganisationen och det pedagogiska behovet. (Limberg, 
2003, s.14) 
 
Skolbiblioteksteoretikern David Loertschers bibliotekstaxonomier är fortfarande användbara när 
man talar om definitioner av skolbibliotek. Bibliotekets funktion sett ur skolledares synvinkel: 
 

1. Basbibliotek. Man följer skolstadgan i och med att man har det stadgade obligatoriska 
biblioteket. Dess utseende spelar ingen roll, eftersom skolstadgan inte säger något om hur 
det ska se ut eller fungera. Det kan samtidigt tjänstgöra som städskrub, 
skolsköterskemottagning, läsklinik, uppehållsrum el dyl. 

 
2. Skolbiblioteket ses som ett eget kraftcentrum. Biblioteket är ”synligt” med lämplig 

personal och övriga resurser. Rektor ser bl. a. till att det kan hållas öppet, att det får 
tillräckligt driftsanslag m m. 

 
3. Skolbiblioteket ses som en integrerad del av skolans undervisningsresurs. Rektor ställer 

krav på  lärare och bibliotekarier, ser biblioteket som ett läromedel i resurssammanhang 
och underlättar central placering av böcker och AV-media.Han skapar möjligheter för 
gemensam planering och ger möjligheter till fortbildning. Han kräver att det finns 
tillräckligt mycket personal och han ser till att den är kompentent. Dessutom styr han 
verksamheten, följer upp den och  integrerar den i sin läsårsplanering. 

 
4. Skolledaren ser bibliotekspersonalen som resurs i skolans pedagogiska utvecklingsarbete. 

Bibliotekarien deltar i det pedagogiska utvecklings- och förändringsarbetet, i 
kursplanering, planering av nya linjer osv. (Kühne, 1993, sid. 64-65) 

 
Definitionen av termen skolbibiotek i den här undersökningen utgår ifrån de undersökta 
skolornas bibliotek. De ger service till lärare och elever från förskoleklass och upp till årskurs 
nio. Inget av biblioteken har en fackutbildad bibliotekarie. Öppettiderna varierar mellan de olika 
skolorna. Två av biblioteken delar lokalen med andra funktioner. 
 
4.2 Rektor 
 
När jag har läst litteraturen har jag stött på flera olika termer förutom rektor, bl.a. skolledare, 
skolchef, områdeschef. I den undersökta kommunen är den korrekta titeln barn- och 
ungdomsområdeschef. De är anställda på central nivå, av barn- och ungdomsförvaltningen, och 
40% av deras tjänst är förvaltningsövergripande. De ansvarar för hela barn- och 
ungdomsområdet. För enkelhetens skull går de under benämningen rektorer i denna 
undersökning. 
 
Under senare delen av 1900-talet har det skett en del förändingar i skolans organisation som har 
haft stor betydelse för skolledarskapet. Från början var skolan en hårt centraliserad och statligt 
styrd verksamhet. Rektorn var styrd av ett regelverk som var relativt detaljerat. Det här innebar 
att rektorns roll blev att administrera detta regelverk. Rektorns funktion var alltså 
byråkratisk/administrativ och han/hon har sett sig själv som en representant av huvudmannen, 
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d.v.s. staten. Något engagemang i verksamhetens kärna, nämligen lärarnas undervisning, fanns 
inte. (Berg&Englund&Lindblad, 1995, s. 133) 
 
1991 kommunaliserades skolan och detta innebar att organisationen decentraliserades. Från att ha 
varit en förvaltare i en statligt styrd verksamhet förändrades skolledarrollen. Den nya rollen 
skulle betyda större frihet för rektor att välja medel för att uppnå de centralt satta målen. Det 
skulle även kunna innebära att rektorernas uppgifter utökades till att även gälla pedagogiska 
frågeställningar inom verksamheten. Under 1990-talets mitt var förväntningen, från lärarna samt 
rektorerna själva, fortfarande att skolledarrollen var av administrativ/ekonomisk karaktär. 
(Berg&Englund&Lindblad, 1995. s. 134) 
 
Som utomstående har jag funderat mycket på rektorns möjlighet att påverka lärarna till att 
använda biblioteket i undervisningen. När jag läser de dokument som jag påträffat inser jag att 
det av tradition inte finns stora möjligheter för rektorn att påverka undervisningssituationen. 
Lärarna är generellt sett en grupp av självständiga individer som inte godkänner att rektorn lägger 
sig i deras sätt att undervisa. Lärarna kräver frihet i undervisningen men en undersökning påvisar 
att de har svårt att använda frihetsutrymmet till att arbeta fram ett pedagogiskt nytänkande 
(Liljequist, 1999, s. 221). 
 
4.3 Lpo 94 
 
Skollagen och grundskoleförordningen är vad som styr skolverksamheten i Sverige. I skollagen 
ställs krav på kommunerna att ha en skolplan och i grundkoleförordningen finns krav på de 
enskilda skolorna att ha en arbetsplan. I läroplanen anges mål och riktlinjer för skolverksamheten 
och dessa bygger på skollagen.   
 
I kapitel 1 paragraf 4 i grundskoleförordningen står det att:  
 
”Grundskolan skall ha ändamålsenliga lokaler. Den skall 
också ha utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. 
 
I bibliotekslagen (1996:1596) finns bestämmelser om 
skolbibliotek inom grundskolan. Förordning (1996:1592).” 
 
Läroplanen som kom 1994 brukar ofta nämnas i skolbiblioteksdebatten. Lpo står för ”läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet”. Lpo 94 trycker krafigare än tidigare läroplaner på vikten av att 
arbeta med ett elevaktivt arbetssätt, att eleverna ska söka sin egen information och att man ska 
lägga en grund för livslångt lärande. Men det förekommer inga paralleller mellan detta och 
betydelsen av skolbibliotek.  
 
”Läroplanen anger endast att skolbiblioteket kan vara ett redskap bland andra för att utforma en 
god inlärningsmiljö. Det är skolledningen på varje skola som har att se till dels att det finns 
bibliotek i enlighet med bibliotekslagens krav, dels att det eller de bibliotek som används svarar 
mot de krav som undervisningen ställer” (Skolbiblioteken i Sverige, 1999, s. 17) 
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Det läroplanen gör är att ställa upp mål för skolverksamheten och det är sedan rektorn vid varje 
enskild skola som har på sitt ansvar att se till att målen uppfylls. Det finns olika typer av mål i 
läroplanen. Dels handlar det om skolornas inriktning och kvalitetsutveckling och dels handlar det 
om mål som den enskilda eleven ska uppnå. För skolbibliotekets del kan det vara av betydelse att 
det finns mål som handlar om ”att varje elev ska lära sig att använda sina kunskaper som redskap 
för att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” samt ”utveckla ett rikt och 
nyanserat språk”. Ett annat mål som kan vara av intresse för skolbiblioteksverksamheten handlar 
om att öka elevernas ”intresse för att ta del av samhällets kulturutbud”. (Skolbiblioteken i 
Sverige, 1999, s. 40f) 
     
4.4 Ett undersökande arbetssätt 
 
I litteraturen kan man läsa om betydelsen av ett undersökande arbetssätt för skolbibliotekets 
användning. Ett undersökande arbetssätt kan innebära flera olika typer av metoder. Det kan vara 
temaarbeten, projektarbeten eller grupparbeten. En del använder förkortningen PBL som står för 
ProblemBaserat Lärande, vilket egentligen är en speciell pedagogisk metod, en typ av 
undersökande arbetssätt.  
 
Det undersökande arbetssättet kan definieras av olika typer av kriterier. Det handlar bl.a. om att 
eleverna  ska ställa egna frågor inom ett visst temaområde. Sedan ska eleverna på egen hand 
samla in information med olika metoder. Slutligen redovisar eleverna på olika sätt vilka svar de 
har kommit fram till. (Gómez & Swenne, 1996, s. 44) 
 
Det som egentligen är grundläggande i det undersökande arbetssättet är att eleven själv ska 
aktiveras.  
 
Ofta betonas bibliotekets roll i samband med att man arbetar mer undersökande och elevaktivt i 
skolan. Både lärare och elever använder biblioteket mer i och med detta sätt att arbeta och det ger 
biblioteket en mer central roll i undervisningen. Eleverna utnyttjar biblioteket mer som 
studieplats och ju mer de lär sig om biblioteket ju högre krav kan de ställa. Det blir också allt 
viktigare med kunskaper inom informationssökning för elever och lärare. Detta innebär att 
bibliotekarien behöver utökad tid för användarundervisning. (Broberg, 1998, s. 60) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26 

5. Beskrivning av den undersökta kommunen 
 
I detta kapitel ska jag göra en kort beskrivning av kommunens skolorganisation och dess 
skolbibliotekssituation. Uppgifterna som finns i följande avsnitt är hämtade från kommunens 
hemsida samt i avsnitt 4.1 och 4.1.1 även från intervjumaterialet. 
  
5.1 Kommunens organisation 
 
1991 decentraliserades skolväsendet i hela Sverige och likaså skedde i den undersökta 
kommunen. Från att ha varit en statligt styrd organisation blev det en kommunalt styrd 
organisation med stö rre handlingsfrihet för varje enskild skola.  
 
Den undersökta kommunen består av 18 barn- och ungdomsområden och varje område har en 
områdeschef som är anställd av den centrala förvaltningen. 
 
Kommunbiblioteket organiseras under Kultur- och konsumentförvaltningen medan de 18 barn- 
och ungdomsområdena organiseras under Barn- och ungdomsförvaltningen. För att bygga upp 
skolbiblioteken har man alltså arbetat över förvaltningsgränserna. Nedanstående bild är hämtad 
från kommunens hemsida. (se figur 2) 
 

 
 
Figur 2. Kommunens organisation 2003 
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5.1.1 Arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor 
 
När Barn- och ungdomsförvaltningen 1996 fick en ny chef tog bibliotekschefen initiativet att ta 
upp skolbiblioteksfrågan på dagordningen. I kommunen hade det byggts ett antal kombinerade 
folk- och skolbibliotek och 1996 började kvalitetsskillnaderna att bli allt tydligare mellan de 
integrerade biblioteken och de renodlade skolbiblioteken. Samtidigt planerade man att bygga fler 
kombinerade folk- och skolbibliotek och man insåg att kvaliten mellan de båda bibliotekstyperna 
skulle öka. Samtidigt hade man den nya läroplanen som argument för att verkligen övertyga 
skolorna om att börja satsa på sina skolbibliotek.  
 
Ett möte med den nya chefen för Barn- och ungdomsförvaltningen innebar en förändring. ”Han 
förstod bibliotekets roll och backade upp vår syn”, menar en av bibliotekarierna. Den nya chefen 
ville dock inte gå in och styra från toppen och beordra alla rektorer att lägga ekonomiska resurser 
på sina skolbibliotek. Skolorganisationen hade decentraliserats i början av 1990-talet och tanken 
var att det skulle öka valfriheten hos varje skola. Däremot kom de båda förvaltningarna överens 
om att bilda en arbetsgrupp för skolbiblioteksfrågor. I figur tre nedan kan man se hur kommunens 
skolorganisation är uppdelad. Den nya, decentraliserade organisationen innebär att de 18 barn- 
och ungdomsområdena ska vara mer självstyrande än tidigare. I arbetsgruppen för 
skolbiblioteksfrågor ingår tre rektorer som är ansvariga för varsitt barn- och ungdomsområde. (Se 
figur 3) 
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Figur 3. Kommunens skolorganisation 2003 
 
5.2 Kommunens skolplan 
 
Kommunens skolplan är ett dokument där man kan läsa om vilka riktlinjer och mål 
skolverksamheten har. Planen sträcker sig över tre år. Den aktuella skolplanen gäller åren 2003-
2005. I skolplanens inledning står det: 
 
”Planen bygger på en lärandefilosofi som har sin grund i den rådande vetenskapliga forskningen 
på detta område som säger att människan själv konstruerar sin egen kunskap, dvs. att kunskap 
bara uppstår när man verkligen tar till sig den på djupet och förstår den. Detta gör man bäst i 
samarbete med andra människor, i ett socialt sammanhang.”(Från kommunens webbsida)  
 
I kapitel fyra i skolplanen finns en fördjupning av dessa tankar. Där står också att läsa om de 
projekt och utvecklingsarbeten som bedrivs i kommunen. Skolbiblioteket är en del i detta 
sammanhang: 
 
”Skolbiblioteken håller på att få en upprustning på olika sätt. En skolbibliotekskonsulent har 
anställts sedan hösten 2000 och hon genomför modernisering av biblioteken samt utbildning av 
skolbibliotekarierna i syfte att stärka skolbibliotekens roll i framtiden. Kommunen deltar också i 
läsprojekt av olika slag.” (s. 41) 
 
Även i samband med utvecklingsarbetet runt informations- och kommunikationsteknik samt 
media, nämns skolbiblioteken: 
 
” Ambitionen är att utveckla användande av medier. Arbetet med SkolBio på Biograf utvecklas 
och kombineras med en mobil filmvisningsutrustning, vilken tillåter fördjupning av arbete med 
film, både egenproducerad och inhyrd. Skolbiblioteksverksamheten bör utvecklas ytterligare och 
få möjlighet att utvecklas till informations och mediacentraler.” (s.46) 
  
5.2.1 Skolornas arbetsplaner 
 
I skolornas enskilda arbetsplaner kan man se att det förekommer flera olika projekt parallellt och 
de har en stor frihet att utveckla verksamheten efter sina egna resurser och behov. Trots detta ser 
man tydliga mönster som förekommer både i kommunens skolplan samt i de enskilda skolornas 
arbetsplaner. Skolbiblioteket nämns i en skolas arbetsplan under rubriken ”mediastöd” :  
 
”Satsningen på utvecklingen av skolbiblioteket fortsätter. Under föregående verksamhetsår togs 
den datoriserade katalogen och utlåningssystemet Book-it i bruk, vilket gett tillgång att söka i 
hela kommunens katalog. Anslaget till böcker har höjts till minst 160 kr per elev och bör ökas 
ytterligare under perioden. Minst 25% skolbibliotekarie som också deltar i arbetslagens 
planering av temaarbeten finns kvar och bör utökas.” (s. 14) 
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I en annan skolas arbetsplan finner vi att skolbiblioteket nämns under rubriken ”prioriterade 
områden”: 
 
”Via en dator i biblioteket är vi inkopplade på stadsbibliotekets databas där också samtliga våra 
böcker finns registrerade som en underavdelning. Det gör att v i kan söka böcker i hela 
kommunens bokbestånd och låna enligt samma rutiner som på kommunbiblioteket. Eftersom 
samma programvara som kommunbiblioteket används följer vi också den uppgradering som görs 
där. På vårt skolbibliotek står en dator med möjlighet att söka information genom 
multimediabaserade uppslagsverk och via internet.” (s. 87) 
 
Och slutligen i den tredje skolans arbetsplan så nämns skolbiblioteket under rubriken ”inre fysisk 
miljö”. Texten handlar egentligen om vattenskador men biblioteket nämns i förbigående: 
 
”Vi har även gjort investeringar i skolans bibliotek som också är skolsköterskerum, samtalsrum, 
vilrum, musikrum, m.m. Varje yta måste hela tiden ses överså vi brukar dessa på absolut bästa 
sätt.” (s. 38) 
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6. Resultat av intervjuerna 
 
I det här kapitlet behandlas del 1 b i Alexanderssons modell över arbetsordningen i den 
fenomenografiska forskningsansatsen, d.v.s. urskiljning av aspekter av företeelsen.  
 
Detta innebär också att jag redovisar vad respondenterna har svarat på mina frågor. Jag väljer ut 
några aspekter som jag anser att intervjusamtalen har fokuserats runt. Jag utgår ifrån en 
kombination av intervjuer, förförståelse och frågeställningar när jag väljer ut aspekter av 
uppfattningar. I en större undersökning hade dessa aspekter kunnat användas till att skapa 
kategorier av kvalitativt skilda uppfattningar om skolbiblioteket. Men eftersom den här 
undersökningen är liten till omfattningen får aspekterna utgöra pekare till möjliga kategorier.  
 
”Kärnan i analysen, det fungerande verktyget – är jämförelsen mellan olika svar. Man söker 
ständigt efter likheter och skillnader, likheter och skillnader. Det är genom att jämföra skillnader 
som en uppfattning fårgestalt – genom kontrasten till andra uppfattningar ser man det 
karaktäristiska för en uppfattning.” (Larsson, 1986, sid. 31)   
 
Det är viktigt att betona att det handlar om jämförelser mellan olika uppfattningar och inte 
jämförelser mellan de olika individerna i undersökningen. (Limberg, 1998, sid. 102) 
 
Jag har utfört analysen så som Larsson föreslår, och har alltså läst respondenternas svar, om och 
om igen för att försöka se likheter och skillnader. Sedan har jag valt att inordna dessa i teman, de 
s.k. aspekterna.   
  
Eftersom jag har lovat respondenterna anonymitet så väljer jag att inte nämna namnet på 
skolorna, rektorerna eller bibliotekarierna. När jag redovisar resultaten kommer jag således att 
benämna dem skola A, skola B, skola C och rektor A, B, C samt bibliotekarie A, B, C. 
 
Jag gjorde två olika typer av intervjuer med bibliotekarierna respektive rektorerna. Intervjuerna 
med bibliotekarierna var löst konstruerade medan intervjuerna med rektorerna var 
semistrukturerade. I intervjuerna med bibliotekarierna utgick jag ifrån tre teman: 
 

1. bibliotekariens roll i organisationen,  
2. bibliotekariens roll i arbetet med skolbiblioteksutvecklingen samt  
3. bibliotekariens uppfattning av rektorernas inställning till skolbiblioteket. 

 
I intervjuerna med rektorerna utgick jag från en intervjumanual med 17 frågor (se bilaga 1). Detta 
innebär att intervjuerna skiljer sig åt och även inom respektive yrkesgrupp har de olika 
intervjuerna tagit olika vägar.  
 
Jag har så långt som möjligt försökt att undvika alltför många citat genom att återge 
respondenternas svar med mina egna ord. Men en del uttalanden har jag valt att citera för att 
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undvika misstolkningar. Det är också viktigt för resultatens tillförlitlighet att intervjusvaren 
redovisas så tydligt och utförligt som möjligt. 
 
6.1 Skolbibliotekens uppbyggnad 
 
6.1.1 Initiativ 

 
Bibliotekarie B har varit starkt engagerad i skolbiblioteksfrågor sedan 1980-talet. Tanken var att 
man redan då skulle bygga upp skolbiblioteken. Bibliotekarie B sökte upp skolstyrelsen i 
kommunen och var ute på skolorna och informerade om skolbibliotekets möjligheter. Man 
diskuterade att inrätta en 1:e skolbibliotekarie samt en skolbibliotekscentral, men eftersom pengar 
saknades lades alla dessa planer ner. Bibliotekarie B ansåg att skolornas biblioteksanvändning var 
ringa och att man därför behövde bygga upp ett biblioteksbehov ute på skolorna. Det ökade 
biblioteksbehovet skulle så smånigom leda till att man blev tvungen att bygga ut skolbiblioteken 
och anställa en skolbibliotekskonsulent.  
   
Enligt bibliotekarie C fanns det ett missnöje bland lärarna att skolbibliotekens kvalitet var låg. På 
vissa skolor saknades till och med skolbibliotek. Personalen ute på skolorna ansåg att det var 
Kultur- och konsumentförvaltningens ansvar att bygga upp skolbiblioteken, medan personalen på 
Kultur- och konsumentförvaltningen ansåg att ansvaret låg hos skolorna själva. Under 1990-talet 
fick Barn- och ungdomsförvaltningen en ny chef och, enligt bibliotekarie C, så var det 
bibliotekschefen som tog initiativet till ett möte med den nya chefen för att diskutera 
skolbibliotekens situation. Bibliotekarie C understryker att det är bibliotekschefen som har varit 
den starkaste drivkraften i uppbyggnaden av kommunens skolbibliotek. 
 
Även bibliotekarie A beskriver på liknande sätt hur skolbiblioteken var i dåligt skick och att man 
ansåg att det var upp till respektive skola att åtgärda problemet. Trots detta tog man från 
bibliotekets sida initiativ till att föra upp frågan på dagordningen. Bibliotekarie A berättar vidare 
att ett möte med chefen för Barn- och ungdomsförvaltningen visade att denne hade samma åsikt 
som bibliotekarierna och detta resulterade i att man tog ett beslut om att driva frågan om 
skolbiblioteken vidare. Chefen för Barn- och ungdomsförvaltningen tog upp frågan på ett möte 
med rektorernas ledningsgrupp.  
 
6.1.2 Rektorernas medverkan i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor 
 
1994 anställdes rektorerna på central nivå av Barn- och ungdomsförvaltningen. Tjänstetiteln är  
områdeschef. I rektorernas ledningsgrupp läggs förfrågningar fram om att delta i olika 
arbetsgrupper. En och samma rektor kan vara med i flera olika arbetsgrupper samtidigt och det 
existerar ett stort antal arbetsgrupper parallellt hela tiden.  
 
Rektor A blev engagerad i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor vid det möte som 
ledningsgruppen hade 1996. Initiativet var redan taget av bibliotekschefen och chefen för barn- 
och ungdomsförvaltningen. Enligt rektor A var det konkurrens om att få sitta med i arbetsgruppen 
för skolbiblioteksfrågor.  
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Rektor B berättar hur ledningsorganisationen ser ut. Sedan 1994 är rektorerna anställda på den 
centrala förvaltningen och har uppdrag på respektive barn- och ungdomsområde. Rektor B räknar 
med att 40% av anställningen består av förvaltningsövergripande uppgifter. Det innebär bland 
annat att sitta med i olika arbetsgrupper. Varför just rektor B ingår i gruppen för 
skolbiblioteksfrågor förklarar han med att han, just den dagen när intresseförfrågan ställdes, inte 
var engagerad i så många grupper. Det var ingen konkurrens om att få komma med i den här 
gruppen, menar rektor B, och förklarar att det är betydligt mer angeläget att sitta med i 
arbetsgrupper där man arbetar med ekonomiska fördelningar. 
 
Rektor C verkar vara den enda av de tre rektorerna som tiden före mötet i ledningsgruppen, då 
intresseförfrågan angående arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor ställdes, var involverad i 
biblioteksfrågor. Han hade visat ett intresse för kulturfrågor, berättar han. Rektor C säger:  
 
”Det var för att jag var intresserad och visade intresse för kulturfrågor. Det är nog helt enkelt 
därför.”   
 
6.1.3 Identifiering av aspekter 
 
Rektorns intresse för skolbiblioteksfrågor utgör en betydande tyngd i hur skolbibliotekets status 
ser ut. Utifrån avsnitten ovan kan man se en antydan till att rektorerna inte var delaktiga i att 
initiera en uppbyggnad av skolbiblioteken. Initiativet kom ifrån bibliotekarierna på 
kommunbiblioteket, som kontaktade chefen för barn- och ungdomsförvaltningen, som i sin tur 
tog upp frågan på ett möte med de 18 barn- och ungdomscheferna.  
 
En av rektorerna berättar att det var konkurrens om att komma med i arbetsgruppen för 
skolbiblioteksfrågor medan en annan menar att det inte var någon konkurrens om att få komma 
med i arbetsgruppen och att det är mer angeläget att vara med i en grupp som arbetar med 
ekonomiska fördelningar.   
  
Fenomenografin antar ”att människor hanterar situationer och fenomen i världen utifrån hur de 
tänker om och erfar dessa fenomen”. (Limberg, 1998, sid. 129) Såtillvida skulle man utifrån ett 
fenomenografiskt perspektiv, kunna anta att rektorerna är intresserade av skolbiblioteksfrågor 
eftersom de gick med i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor. 
 
En aspekt blir således intresse för skolbiblioteksfrågor. 
 
6.2 Bibliotekets del i skolorganisationen 
 
6.2.1 Skolans basverksamhet 
 
Rektor A berättar att deras skola arbetar mycket med att ge eleverna en social trygghet. Rektorn 
lägger vikten vid att använda arbetslagen och att det ska finnas möjlighet för eleverna att ha en 
mentor som de kommer bra överrens med. Rektor A påpekar att arbetslagen har en röd tråd som 
de ska följa. Den röda tråden innebär flera olika saker, men det första rektorn nämner är att alla 
mentorsgrupper ska vara ålderintegrerade. Mentorsgrupperna kallas även för trygghetsgrupper. 



 

 33 

Vidare är det viktigt att arbetslaget är ett utpräglat sådant, vilket innebär att ”allas barn är allas” 
och att lärarna arbetar med det som de är bra på. Det ska finnas spjutspetskompetens inom varje 
ämne, menar rektorn. Till slut berättar rektor A att arbetet med portfolio också ingår i 
basverksamheten.  
 
När jag frågar rektor B vad som utgör en skola basverksamhet kontrar denne med en fråga;  
 
”vad utgör en skola?”  
 
Rektor B beskriver en skolas basverksamhet utifrån ett högt organisatoriskt perspektiv och börjar 
med att förklara hur förskola, grundskola och barnomsorg organiseras under Skolverket. Hans 
uppfattning av en skolas basverksamhet utgörs av det uppdrag skolan har fått av kommunen, 
nämligen ”att vara ett stöd och hjälp i barns utveckling i åldrarna 1-16 år”. Senare under intervjun 
återkommer vi till begreppet basverksamhet och då säger rektor B att ”basen i verksamheten är 
människan”. Vi har börjat tala om hur styrningsformen påverkar resursfördelningen och rektor B 
förklarar hur kommunen är indelad i olika barn- och ungdomsområden och hur pengarna fördelas 
mellan dessa olika områden.  
 
”Det är ganska generellt i en sådan här verksamhet att 85% går till löner. Det är en riktig profil. 
Vi jobbar med människor och det är människor som ska jobba med människor. Du frågade om 
basen tidigare och basen i verksamheten är människan. [...] Så det viktigaste redskapet, basen i 
en sådan här verksamhet, är människan. Både barnet och den vuxne. Det står mycket om detta  i 
Barn- och ungdomsplanen, och det är en sannin g, och det står lätt att läsa i den ekonomiska 
kalkylen, 85% går till det mänskliga redskapet – medarbetarna.” 
    
Rektor C använder inte termen basverksamhet utan hellre termen kärnverksamhet. Han säger: 
 
”Och då menar man förmodligen det primära där eleven lär sig och utvecklar sin förmåga att 
läsa och lära sig.” 
 
 Men rektor C tycker att det är lättare att berätta vad som inte ingår i kärnverksamheten eftersom 
han anser att det mesta som man gör på en skola på ett eller annat sätt ingår i kärnverksamheten. 
Vidare säger han: 
 
”Men skolbiblioteket hör ju definitivt till kärnverksamheten, som självklart ska finnas på varje 
skola.” 
 
Även hälsoarbete och miljöarbete ingår i kärnverksaheten anser rektor C men det viktigaste av 
allt är normer och värden. Han fortsätter: 
 
”Ja, läser man läroplanen så handlar det första kapitlet om normer och värden och det andra 
kapitlet handlar om kunskap. Biblioteket är ju bara ett verktyg för att tillägna sig kunskap.” 
 
6.2.2 Rektorernas arbetsuppgifter 
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Rektor B påpekade att frågan om rektors uppgifter i skolorganisationen var så bred att man inte 
kunde svara på den under den korta tid som vi hade på oss. Men mitt syfte med den här frågan är 
att få en liten inblick i hur rektorerna själva prioriterar sina uppgifter och om frågor om 
skolbiblioteket på något sätt ingår i dessa uppgifter. Jag tycker också att det är intressant att höra 
om de prioriterar administrativa uppgifter eller uppgifter där man arbetar med den pedagogiska 
verksamheten. 
 
Rektor A upplever personalansvaret som den viktigaste uppgiften och  berättar: 
  
”Jag jobbar väldigt mycket med arbetslagsledare. Jag finns här och så har jag sex stycken 
arbetslagsledare som jag träffar varje fredag och pratar utvecklingsfrågor och drivande frågor. 
De som är närmast barnen det är ju arbetslagsledarna och mentorerna. Så jag känner att 
personalansvaret är det viktigaste. Och jag driver, genom arbetslagsledarna, utveckling. De sex 
är jätteviktiga för mig. Det är min ledningsgrupp kan man säga.” 
 
Enligt rektor B består arbetsuppgifterna av för mycket administration och han berättar om 
kommunens uppdelning av barn- och ungdomsområden och att rektorernas uppgifter ofta är 
förvaltningscentrala. Rektor B berättar:   
 
”Så rektorns arbetsuppgift är förvaltningscentrala uppgifter upp till 40%, det som berör oss alla 
i skolkommunen – det är ekonomi, skolbibliotek, elevhälsa, trafik, portfolio.” 
 
Rektor C menar att det är ett ”rätt stort arbetsområde” och att det är ”väldigt mångfacetterat”. 
Rektorerna är anställda som områdeschefer och har därigenom totalansvar för personal, elever, 
ekonomi, verksamhet och till viss del även fastigheternas skötsel. Rektor C anser att det 
pedagogiska ledarskapet får för litet utrymme. En stor del av arbetet handlar om personalfrågor 
där även rehabilitering av sjukskriven personal ingår. Vidare menar rektor C att det alltid inträffar 
oplanerade händelser under dagarna då han som rektor behöver vara närvarnade.   
 
6.2.3 Pedagogiskt ledarskap 
 
När jag har studerat litteraturen som behandlar skolans organisation och rektorns roll så har 
begreppet ”pedagogiskt ledarskap” återkommit flera gånger. Jag upplevde det som ett relativt 
centralt begrepp inom området och ville därför höra vad rektorerna hade för uppfattning om dess 
innebörd. Jag var nyfiken på om de skulle nämna skolbiblioteket i sammanhanget eller om de 
associerade bereppet med andra delar av verksamheten. 
 
Rektor A beskriver pedagogiskt ledarskap på flera nivåer. Dels att rektorn utvecklar pedagogerna 
och dels att pedago gerna utvecklar sina elever. Rektor A anser att alla som arbetar inom en 
skolorganisation är pedagoger och hänvisar även till bibliotekariens roll som pedagog. Vidare 
förklarar hon att det finns olika former av pedagogiskt ledarskap och syftar på hur 
undervisningen bedrivs. Det handlar om lärarens roll mot eleverna, antingen som föreläsare eller 
som handledare. Rektor A menar att de ska vara ”all-pedagoger”. Utifrån denna diskussion 
kommer vi in på ämnet lärstilar, vilket också speglar hur det pedagogiska ledarskapet bedrivs. Jag 
frågar hur hon som rektor kan påverka lärarna att arbeta utifrån en viss lärstil. Hon berättar att 
hon arbetar via sin ledningsgrupp, som består av sex lärare. Dessa för sedan tankarna vidare ut i 



 

 35 

arbetslagen. Även uppdelningen i arbetslag är ett sätt att arbeta pedagogiskt, anser rektor A. 
Vidare talar vi om lärarnas frihet och rektor A berättar att lärarna har önskemål om att hon ska 
vistas mer ute i klassrummen för att se hur de arbetar, men att det inte finns möjlighet för detta 
p.g.a. tidsbrist. Det handlar snarare om individuell lönesättning och utvecklingssamtal än om 
pedagogik. Slutligen menar rektor A att det inte handlar om att hon som rektor ska komma med 
allt pedagogiskt nytänkande. När det handlar om utveckling ska även arbetslagen vara drivande, 
anser hon. ”Det ska vara ett givande och ett tagande”, säger hon. 
 
Rektor B berättar hur han uppfattar begreppet pedagogiskt ledarskap när jag ställer frågan om 
rektorsområdets budget. Han säger:  
 
”många talar ju om det pedagogiska ledarskapet och det kan låta som en sanning, som om 
pedagogiskt ledarskap är någonting.” 
 
Han tror att olika människor har olika syn på begreppet. Rektor B själv anser att pedagogiskt 
ledarskap handlar om maktfördelning; om fördelning av ekonomiska resurser och pedagogiska 
frågor. Men som pedagogisk ledare ska han även utgöra den sammanhållande länken, anser han. 
Han för vidare diskussionen och talar om människors förväntningar på skolvärlden. Han tror att 
många generellt tänker att rektorer arbetar med frågor som berör hur undervisningen går till, hur 
man lär ut. Men det överlåter han till lärarna. Däremot kan han som rektor driva vissa 
pedagogiska modeller, lärstilar, som till exempel portfolio. Då är det hans uppgift att driva frågan 
samt att se till att det finns ekonomiska möjligheter för lärarna att gå kurser inom området. Sedan 
säger rektor B att det han personligen lägger vikten vid inom den pedagogiska ramen är 
människan. Han hänvisar till sin bakgrund, som har inneburit arbete med ungdomar som ha r haft 
sociala och emotionella störningar. Han vill snarare att pedgogik ska handla om hur människor 
fungerar, inte hur man undervisar. Han börjar tala om lärarutbildningen och hur han önskar att 
blivande lärare skulle tänka: 
 
”Jag skulle vilja att man sökte en pedagogisk utbildning för att lära sig om hur vi människor 
fungerar. Och som redskap till att vara en pedagogisk ledare, en lärare alltså, så ska man lära 
sig hur det här med matematik, svenska och samhällskunskap, det är redskap i barnens 
utveckling men det vi måste ha stor kunskap i om vi ska jobba med människor det är hur 
människan som varelse fungerar.”  
 
De ska inte vara psykologer, betonar han, men de behöver ha en stor dos människokunskap. Här 
nämner han även Lpo 94 och hur man för detta resonemang i och med värdegrundsfrågor. Rektor 
B avslutar resonemanget kring pedagogiskt ledarskap genom att säga: 
 
”Maktfördelning är oerhört viktigt för en organisation.”   
  
Rektor C slutligen har två olika förklaringar till vad pedagogiskt ledarskap är och han tror att 
människor generellt blandar ihop de här två betydelserna av begreppet. Dels kan det innebära att 
man är ledare för en pedagogisk verksamhet, t.ex. att vara rektor på en skola. Men detta anser han 
att det finns för lite tid för inom hans tjänst, att leda den pedagogiska verksamheten. Men 
begreppet pedagogiskt ledarskap kan även syfta till en ledarstil och det är i första hand så han 
själv använder bergreppet. 
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6.2.4 Skolans budget 
 
Jag har frågat rektorerna hur de resonerar när de arbetar med skolans budget. Anledningen till att 
jag ställde en sådan fråga var att jag ville höra hur de resonerar runt skolbiblioteket. Jämställer de 
det med andra verksamheter inom organisationen eller nämns det inte alls? Alla rektorerna ansåg 
att det var självklart att det ekonomiska ansvaret för skolbiblioteket låg på skolorna själva.  
 
Rektor A berättar övergripande hur hon planerar budgeten men nämner inte skolbiblioteket. Jag 
frågar vad skolbiblioteket får kosta i förhållande till andra områden. Rektor A berättar att man 
lägger 100 kronor/elev på skolbiblioteket. Skola A har också fått ta del av Kulturrådspengarna via 
kommunbiblioteket. Rektor A drar en parallell med bild-, slöjd- och musiksal och berättar att de 
har en viss summa per elev för de olika verksamheterna. Men i förhållande till dem så får 
biblioteket den högsta summan. Läromedelskontot är det som ligger allra högst, förutom 
personalkontot. Men rektor A påpekar att läromedel kan bestå av allt från gardiner till 
sparkcyklar och att det är arbetslaget som bestämmer vad som skall köpas in. Rektor A påpekar 
att det är rektorn som ger de ekonomiska förutsättningarna för olika verksamheter och att det är 
viktigt att se helheten. 
 
Rektor B ger ett ganska diffust svar på budgetfrågan. Först börjar han diskutera begreppet 
pedagogiskt ledarskap och att han, bland annat genom att fördela pengar, utövar ett pedagogiskt 
ledarskap. Senare frågar jag om det finns ett anslag för skolbiblioteket och han svarar att han inte 
detaljstyr i utgångsläget utan gör en uppföljning vid årets slut. Han säger: 
 
”Och uppföljningen blir ju vid budgetårets slut, så kan man gå in och titta hur mycket kronor och 
ören vi har konterat till det vi kallar skolbibliotek. Sedan kan det bli lite missvisande ifall vi 
konterar fel, t.ex., och kallar det läromedel. Frågan blir; vad är skolbiblioteket? Om vi använder 
skolbiblioteket i det kognitiva, alltså i faktakunskapslärande – är det ett vanligt traditionellt 
läromedel eller tillhör det skolbiblioteket? Det kan ju vara en värderingsfråga. Skönlitteratur; 
tillhör det ämnet svenska eller skolbiblioteket? För barnen ska det inte spela någon roll. Det är 
mer en byråkratisk fråga. Generellt kan jag säga att i vårt område har vi tagit i rejält för att 
förstärka det vi benämner skolbibliotek.”    
 
Rektor B berörde tidigare under intervjun att varje Barn- och ungdomsområde i kommunen har 
en total frihet att göra vad de vill med sina tilldelade pengar. Han menar att om ett område säger 
att de inte har råd att köpa böcker så menar de egentligen att de inte prioriterar att köpa böcker. 
Rektor B understyrker att han inte vill lägga någon värdering i det, men att det inte handlar om att 
ha råd utan det handlar om prioriteringar.  
 
Rektor C betonar att skolbiblioteket är ett verktyg för att nå de uppställda målen. Därför är inte 
skolbiblioteket en del av verksamheten som utmärker sig ekonomiskt. Han jämför biblioteket 
med slöjd- och musiksalarna, som också är verktyg. Skola C har gjort ekonomiska satsningar på 
musiksalen och biblioteket de senaste åren, så rektorn anser att de två verksamheterna är 
jämförbara. Något tvekande tillägger han att det kan vara på bekostnad av andra delar i 
verksamheten, men säger att man möjligtvis kan se biblioteksverksamheten som ett läromedel. 
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Rektor C påpekar att de ändå inte har skurit ner i någon annan verksamhet och att bibliotekets 
anslag är en liten del av skolans totala kostnader. Skolbiblioteket måste även konkurrera med 
tyngre delar i ett Barn- och ungdomsområde. Ett exempel är kommunens barnomsorgsköer som 
under vintern 2002-2003 var väldigt långa. Här förklarar rektor C att rektorsområdet är skyldigt 
att tillhandahålla en barnomsorgsplats inom en viss tid, och situationen under vintern innebar att 
det tog mycket tid och pengar att organisera och anställa personal.   
 
6.2.5 Skolans arbetsplan 
 
I intervjun med bibliotekarie C kom vi kort in på ämnet arbetsplaner och hon betonade hur viktigt 
det är att biblioteksverksamheten på skolorna har en arbetsplan. Det är dock ovanligt att 
skolbiblioteken har en egen arbetsplan. Däremot omnämns skolbiblioteken i skolornas 
arbetsplaner (se avsnitt 5.2.1) och jag tyckte att detta kunde vara intressant att diskutera med 
rektorerna. 
 
När jag frågar Rektor A om skolbiblioteket nämns i skolans arbetsplan får jag ett nekande svar. 
Hon säger att de inte har nämnt skolbiblioteket i arbetsplanen eftersom den ska inrymma så 
mycket annan information. Den ska bl.a. handla om elevinflytande, föräldrainflytande och 
värdegrund och rektor A anser att biblioteksverksamheten är så självklar att den inte behöver 
nämnas. Hon fortsätter: 
 
”Skriver man om bibliotek då blir ju det en verksamhet vid sidan om – jag tycker att det ska vara 
en verksamhet i verksamheten. Man måste se till helheten, allting hör ju ihop.”   
 
Slutligen säger rektor A att biblioteket kanske kommer att omnämnas i framtida arbetsplaner 
eftersom de har ett bibliotek på området. 
 
Rektor B ger mig ett kort ”ja” till svar när jag frågar om skolbiblioteket nämns i skolans 
arbetsplan. Istället börjar vi diskutera om skolbiblioteket nämns i kommunens skolplan och då får 
jag ett något utförligare svar. Rektor B anser att arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor var 
tvungna att ”armbåga sig fram” och att det var först efter påtryckningar som skolbiblioteket 
omnämndes. Han hänvisar till en tidigare diskussion under intervjun och säger att det är 700 
andra saker som står på kö och han säger att skolbiblioteket inte är något vardagligt redskap eller 
något ”pumpande hjärta” inom skolan. 
 
Rektor C berättar att det inte står så mycket om skolb iblioteket i skola C:s arbetsplan men att det 
nämns som en av flera satsningar skolan har gjort. Även i kommunens skolplan är 
biblioteksverksamheten kortfattad omnämnd men där hänvisas till skolbiblioteksarbetsgruppens 
arbete.  
 
6.2.6 Lpo 94 
 
Det förekommer ofta i skolbiblioteksdebatten att Lpo 94 trycker kraftigare än tidigare läroplaner 
på att man ska arbeta mer problembaserat och att skolbiblioteket därmed ska komma till större 
använding i undervisningen . Detta var också ett argument för bibliotekschefen när han stämde 
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möte med chefen för Barn- och ungdomsförvaltningen 1996 och ville diskutera en eventuell 
utbyggnad av kommunens skolbibliotek. Jag ville gärna diskutera detta med både bibliotekarier 
och rektorer för att höra vad de hade för syn på läroplanen och om de drog några paralleller till 
skolbiblioteksverksamheten. Frågan jag ställde till rektorerna var om Lpo 94 har ändrat deras sätt 
att arbeta. Jag var nyfiken på om de skulle nämna skolbiblioteket i sammanhanget. I 
bibliotekarieintervjuerna hade jag ingen direkt fråga om Lpo 94 men med två av dem förde 
samtalet oss in på ämnet.  
          
Bibliotekarie B berättar att hon redan på 80-talet besökte lärarnas studiedagar och samtalade med 
dem om ett undersökande arbetssätt. Hon påpekar dock att lärarna arbetade på det sättet redan på 
70-talet och hon anser att det inte är några nyheter att arbeta undersökande och utgå ifrån barnens 
egna frågor. Däremot berättar bibliotekarie B om en markant förändring som skedde under 80-
talet och som påverkade klassernas biblioteksanvändning. Plötsligt blev klasserna större och 
barnen blev oroligare. Dyslexi blev mer uppmärksammat. Lärarna fick svårigheter att ta med sig 
hela klasser till biblioteket. Då bestämde sig bibliotekarie B för att börja skicka ut böcker i 
boklådor till klasserna. Lärarna ringde därmed och betällde det material de behövde. Denna 
verksamhet har vuxit och är fortfarande en betydande verksamhet för kommunens bibliotek. 
 
Med bibliotekarie C börjar vi prata om Lpo 94 i samband med en diskussion om rektorns 
pedagogiska arbete. Hon berättar om ett arbetslag på en skola, som i början av 90-talet ville 
arbeta med ett undersökande arbetssätt, och därigenom också arbeta i skolans bibliotek. 
Bibliotekarie C påpekar att det var ovanligt på den tiden men att det idag är mycket vanligare. 
Hon säger att man arbetade med ett undersökande arbetssätt redan innan Lpo 94 kom men att det 
blir tydligare och att det går som en röd tråd genom den nya läroplanen. 
 
Rektor A kan inte uttala sig om hur det var före 1994 eftersom hon påbörjade sin tjänst just 1994. 
Men hon berättar att de hade mycket utbildning som handlade om den nya läroplanen och hur 
man skulle organisera sig i arbetslag. Hon säger också att: ”man började tänka mer 
problembaserat”. Hon tror att Lpo 94 innebar att man började tänka nytt inom skolan. 
 
Rektor B börjar med att säga att ”förändringsarbete i människoverksamhet tar minst tio år innan 
det sitter”. Han fortsätter med att förklara att läroplaner aldrig integreras ordentligt i 
verksamheten eller hinner uppfyllas förrän nästa läroplan kommer. Sedan påpekar han att de 
största  förändringarna i den nya läroplanen handlade dels om skolorganisationen och dels om 
relationen mellan människor. Angående skolorganisationen berättar han att man ändrade 
stadieindelningen samt att rektorn fick en förändrad roll. Angående relationen mellan människor 
säger han att Lpo 94 trycker starkt på förhållningssätt och bemötande. 
 
Rektor C anser att Lpo 94 är en ny läroplan i den bemärkelsen att det finns tydliga skillnader från 
föregående läroplaner. Att man ska arbeta problemorienterat och inte längre ämnesfixerat är 
viktigt. Rektor C påpekar att eleverna ska söka kunskap utifrån sina intressen. Han menar att det 
handlar om en ny kunskapssyn som inte de tidigare läroplanerna nämnde så mycket. Man började 
tala mer om de fyra olika kunskapstyperna; faktakunskap, förtrogenhet, förståelse och färdighet. 
Men han fortsätter med att förklara att det ekonomiska läget under 90-talet tyvärr undergrävde 
möjligheterna att förverkliga visionerna i den nya läroplanen. Ekonomin krympte samtidigt som 
barnkullarna växte och detta gjorde det svårt att genomföra alla nyheter. Detta innebar att de 
lärare som redan arbetade problemorienterat fortsatte med det. Men de som inte arbetade på det 
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sättet fick inte heller någon möjlighet att gå den fortbildning som krävdes för att ändra sitt 
arbetssätt. 
6.2.7 Identifiering av aspekter 
 
Jag ville höra hur rektorerna resonerade kring skolans basverksamhet, budget, arbetsplaner, en 
rektors arbetsuppgifter samt pedagogiskt ledarskap i syfte att få höra om de nämnde 
skolbiblioteket i dessa sammanhang. Alla dessa frågor kanske kan tyckas onödiga när det 
egentligen är skolbiblioteksverksamheten jag skulle diskutera med rektorerna. Avsikten med 
dessa frågor var att föra ett samtal som fördjupade min förståelse för rektorernas uppfattning av 
skolorganisationen, och skolbiblioteksverksamheten del i denna, så mycket som möjligt.  
 
När jag har studerat de delar av intervjuerna som handlar om skolorganisationen och 
skolbibliotekets del i den, tycker jag mig se en aspekt som framträder extra tydligt. Det är 
helhetsperspektivet som Louise Limberg beskriver som en viktig funktion i arbetet med 
skolbiblioteksmodeller i Örebro (Limberg, 1990, sid. 21). Därför blir en aspekt helhetsperspektiv. 
 
6.3 Skolbibliotekens användning 
 
6.3.1 Bibliotekets integrering 
 
Mot slutet av intervjuerna med rektorerna ställde jag några direkta frågor om skolbiblioteket. Jag 
frågade vad rektorerna tycker att det innebär att använda biblioteket som en pedagogisk resurs 
samt om de ansåg att biblioteken fungerar som en integrerad del i undervisningen. Två av 
rektorerna gav mig väldigt korta svar på dessa frågor, medan den tredje rektorn var något mer 
utförlig i sina svar.  
 
På frågan om biblioteke t som pedagogisk resurs svarade rektor A: 
 
”Så snart man arbetar i ett tema så blir biblioteket en pedagogisk resurs. Där har du faktaböcker 
och så. Sedan har vi ju lite böcker utspridda i skolan. Men när man jobbar så, så är ju biblioteket 
en väldigt stor pedagogisk resurs.”  
  
På frågan om biblioteket är en integrerad del i undervisningen svarade rektor A endast ett kort 
”ja”. Och likaså var det med rektor B, som på samma fråga gav samma svar. Vad gällde 
biblioteket som pedagogisk resurs ansåg rektor B att det i första hand ska finnas aktuella böcker, 
både facklitteratur och skönlitteratur, samt att biblioteket ska vara tillgängligt under hela 
skoldagen. Vidare berättar rektor B: 
 
”Och att också barn får lära sig vilka kvaliteter man kan få utifrån böcker. Det här använder jag 
för att jag ska skriva, göra TV-program etc. Och en upplevelse, alltså kreativ, fostrande. Och vi 
ska inte glömma lyssnandets pedagogik. Det är en gammal tradition som är jättebra för många 
barn” 
 
Rektor B har även tidiga re under intervjun sagt att skolbiblioteket inte är något vardagligt 
redskap inom skolan. 
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Rektor C anser att biblioteket är ett verktyg bland flera som eleverna kan använda sig av för att 
tillägna sig kunskap. Det är en iordningsställd och tillrättalagd miljö för informationssökning. 
Andra exempel på verktyg inom skolan är bildsalar och musiksalar. För att kunna kalla 
biblioteket för en pedagogisk resurs så behöver väl eleverna kunna använda sig av den 
information som de hittar på biblioteket, undrar jag. Rektor C svarar att samarbetet mellan lärare 
och bibliotekarie är viktigt och han börjar här resonera runt begreppet ”forskande arbetssätt”. 
Eleverna söker information innan de har riktigt klart för sig vad frågan är. Eleverna tar sig inte tid 
till att ta reda på frågan ordentligt, menar rektor C, och tillägger att de inte inte heller får 
tillräckligt med hjälp att skapa frågeställningen. På frågan om biblioteket fungerar som en 
integrerad del i undervisningen på skola C, svarar rektorn ett tydligt ”nej”. Han påpekar att 
biblioteket är jättebra som är fint och inspirerande. Han har uppfattningen att alla elever går 
regelbundet till biblioteket för att låna böcker. Men det är inte en integrerad del i undervisningen, 
tycker han. Skolbiblioteket är en lösryckt del av skolans verksamhet, förklarar rektor C. De har 
läsning på schemat och då går de till biblioteket. Han tillägger: 
 
”Men det kunde egentligen lika gärna vara så att läraren hämtar en låda böcker och så får 
barnen välja bland det. Det skulle fungera nästan lika bra för precis det ändamålet” .      
 
6.3.2 Biblioteksfrämjande åtgärder 
 
Jag frågade rektorerna hur de bar sig åt för att påverka inställningen till biblioteket på respektive 
skola.  
 
Rektor A tror att alla på skola A är intresserade av att arbe ta med biblioteket. Men hon påpekar 
att lärarna kan vara mer eller mindre aktiva i sin biblioteksanvändning. Rektor A hänvisar till 
arbetslagen och säger att om det förekommer lärare i arbetslaget som inte är intresserade av att 
använda biblioteket så kan de inspireras av andra lärare som är vana biblioteksanvändare. Hon 
avslutar med att säga att ingen på skolan är mot biblioteket. 
 
Rektor B berättar att han har samma strategi vad gäller alla viktiga frågor och det innebär att 
samtala med lärarna. Han anser att de behöver reflektera över skolbibliotekets betydelse för den 
enskilde läraren och vad det ger för resultat hos barnen. Han säger att diskussionen om 
skolbiblioteket ska finnas på dagordningen hela tiden. Slutligen påpekar han att alla på skolan har 
intresse för biblioteket så han ser inga problem i detta. 
 
Rektor C anser att en rektors inställning är mycket viktig men påpekar att han, i egenskap av 
rektor, inte kan genomföra så stora förändringar utan menar att det är personalen som gör det. 
Han tycker däremot att han kan hindra saker från att ske genom att inte ge ekonomiska resurser 
eller genom att vara negativt inställd. Han menar att hans strategi för att öka intesset för 
skolbiblioteket har varit att rusta upp biblioteket och anställt en lärare på 25%. Han säger: 
 
”Men jag kan inte leda lärarna dit. Jag kan inte tvinga dem att använda det eller bibliotekariens 
tid.”   
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Rektor C berättar också att han någon gång, då och då, för biblioteket på tal på möten, men oftast 
är det lärarbibliotekarien själv som driver biblioteksfrågor. 
 
6.3.3 Skolbibliotekens bemanning 
 
I intervjuerna med bibliotekarierna kom diskussionerna till viss del att handla om 
personalsituationen på skolbiblioteken. Bibliotekarierna gladdes över utvecklingen av 
skolbiblioteken och en sista pusselbit, ansåg de,  var att anställa personal till skolbiblioteken. Jag 
hade inte med den här frågan i intervjumanualen till rektorerna men kom ändå in på ämnet när jag 
talade med två av rektorerna.  
 
Enligt bibliotekarie A kan det vara en bra lösning att anställa en lärare till skolbiblioteket när det 
handlar om låg- och mellanstadieskolor. Skolbiblioteket ska inspirera till att bli bekant med 
bibliotekssystemet. Personen som arbetar där ska arbeta läsfrämjande och skapa läslust hos 
eleverna. Det handlar inte så mycket om informationssökning på de stadierna, anser bibliotekarie 
A. Bilbiotekarie A har förståelse för att rektorerna har ekonomiska ramar som innebär att de inte 
kan utveckla skolbiblioteken fullt ut, d.v.s. anställa en bibliotekarie. Men han har en förhoppning 
om att man i framtiden ska kunna inrätta någon slags kombinationstjänst på de mindre skolorna, 
där en person kan arbeta både som lärare och bibliotekarie. Men det borde finnas bibliotekarier 
på de större högstadieskolorna, anser bibliotekarie A. 

 
Enligt bibliotekarie B är inte skolbiblioteken fullt utvecklade förrän de har blivit bemannade. Det 
spelar ingen roll om det är en lärare som kan biblioteksorganisationen eller en bibliotekarie som 
kan skolorganisationen. Om man ska arbeta i ett skolbibliotek så måste man ju ha kunskap om 
både skolan och biblioteket, anser bibliotekarie B. Men även bibliotekarie B anser att det är en 
ekonomisk fråga. Bibliotekarie B upplever det inte som om rektorerna har insett att det är en 
besparing att anställa en personal till skolbiblioteket. En besparing är det genom att man får 
tillgång till en person med ”dubbel funktion”, säger bibliotekarie B. En viktig del i arbetet med 
att utveckla skolbiblioteken ännu mer, har den personen som innehar 
skolbibliotekskonsulentstjänsten. Den personen skulle kunna hjälpa till att bygga ut bokbeståndet 
av facklitteratur, vilket det finns ett stort behov av, anser bibliotekarie B. 
Skolbibliotekskonsulenten skulle även kunna arbeta för att rektorerna i framtiden anställer 
personal till skolbiblioteken.  
 
Även bibliotekarie C anser att skolbiblioteken är fullt utvecklade först när det har anställts 
personal till dem. Hon anser att rektorerna har gjort en sorts satsning genom att rusta upp 
biblioteken och köpt ny litteratur, nya datorer och möbler. ”Men den sista biten; personalen! Den 
fattas”, säger bibliotekarie C. 
 
På skola A har man en person i skolbiblioteket som är anställd med hjälp av lönebidrag. Personen 
ifråga har varit i skolbiblioteket på skola A i många år och rektor A är mycket nöjd med den 
lösningen. Skolbibliotekskonsulenten har undervisat personen i hur man använder Book- it. 
Rektor A säger att om de anställde en bibliotekarie kanske det skulle innebära att de avskedar en 
lärare. När de skulle utveckla sitt skolbibliotek hade personalen på skolan diskuterat hur de skulle 
använda det och huruvida man skulle ha en anställd bibliotekarie. Men istället anlitade man en 
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person med lönebidrag och rektor A ansåg att problemet löste sig därmed eftersom det enligt 
henne fungerar bra. Sedan tillägger rektor A något tvekande: 
 
”Men jag tror ju att om man hade en utbildad bibliotekarie så kanske det blev mer... inte 
avlastning på lärarna men... att barnen kunde gå till biblioteket på ett annat vis med projekt och 
så. En utbildad bibliotekarie kanske skulle föreslå mer till arbetslagen. Nu är det arbetslagen 
som föreslår... [...]Och så utnyttjar vi det stora biblioteket också med projektlådor.” 
 
I intervjun med rektor B nämns endast i förbifarten att det finns en huvudansvarig till 
skolbiblioteket. Vad det är för person framkommer inte och vi fortsätter på ett annat spår i 
samtalet. 
 
Även i intervjun med rektor C börjar vi diskutera bemanningen av skolbiblioteket. På skola C 
finns en lärare som är anställd 25% i skolbiblioteket och enligt rektorns uppfattning så är det 
ovanligt mycket. Han påpekar att det är en markering för att betona bibliotekets betydelse. På 
frågan om valet mellan en lärarbibliotekarie och en fackutbildad bibliotekarie svarar Rektor C att 
det handlar väldigt mycket om vad personen ifråga har för intresse. Om läraren har ett stort 
intresse för biblioteksfrågor och litteratur så kan det fungera bra. Men rektor C påpekar ändå att 
en utbildad bibliotekarie kan bidra med sådant som en lärare inte kan. Ett exempel är att en 
bibliotekarie troligtvis är bättre på att söka och hitta information. Men bibliotekarien behöver 
vara en bra pedagog annars passar den inte att arbeta på ett skolbibliotek, menar rektor C. Och 
han poängterar att bibliotekarien och läraren har två olika utbildningar i botten, vilket innebär att 
de har olika perspektiv och det skapar en skillnad mellan de två yrkesgrupperna. Härmed förs 
diskussionen vidare på skillnaden mellan lärare och bibliotekarier och jag berättar att jag ibland 
upplever det som om man talar förbi varandra. Man talar om samma begrepp men lägger lite 
olika innebörd i dem. Rektor C tror att det kanske kan stämma och han ger sin förklaring till 
detta: 
 
”Bibliotekarien utgår ifrån biblioteket, det är där allt ska hända, medan läraren utgår ifrån det 
andra arbetsrummet, klassrummet.[...]Det du antyder, det handlar ju om arbetssättet där man 
arbetar utifrån en problemställning, tematisk, ämnesövergripande. Och sedan använder man 
olika källor till information. Och för bibliotekarien ter det sig självklart att det är biblioteket som 
har mest, och det ska det ju vara. Men för en lärare så är inte det det absolut självklara. Har man 
en dator nära till hands och man har böcker så är det inte nödvändigt att de står i ett bibliotek. 
Ett bra och snyggt bibliotek inspirerar också till att söka kunskap. Det är en tillrättalagd lokal 
för att söka information och det är aldrig ett klassrum.”     
 
I ett annant sammanhang under intervjun säger rektor C: 
 
”En musiksal utan en musiklärare  - vad är det? Då får du precis det svar du vill ha; ett bibliotek 
utan en bibliotekarie – vad blir det?” 
 
6.3.4 Skolbibliotekskonsulent 
 
I intervjuerna med bibliotekarierna framkom vikten av att ha en skolbibliotekskonsulent. Detta 
p.g.a. att skolbiblioteken fortfarande har vissa brister och för behovet av att ha en 
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sammanhållande länk som driver skolbiblioteksfrågor, kallar till möten och utbildar skolpersonal. 
1999 projektanställdes en skolbibliotekskonsulent i tre år med syfte att utveckla skolbiblioteken. 
Tjänsten finansierades av de 18 Barn- och ungdomsområdena. Våren 2003 utvärderades projektet 
och rektorerna skulle ta beslut om att anställningen skulle fortsätta eller avslutas. Jag ville veta 
hur rektorerna såg på betydelsen av att ha en skolbibliotekskonsulent i kommunen.  
 
Rektor A berättar att hon är mycket nöjd med det arbete som skolbibliotekskonsulenten har utfört 
under de tre projektåren. Det har inneburit gallring av böcker och kurser för den personal som 
finns i biblioteket. Rektor A berättar också att konsulenten har tagit emot grupper och undervisat 
dem i biblioteksanvänding. Vilka dessa grupper består av framkommer inte, det kan vara både 
lärare och elever. Däremot anser rektor A att det är tveksamt om man ska förlänga 
skolbibliotekskonsulentens anställn ing. Hon menar att det hittills utförda arbetet räcker. Eftersom 
det är gjort en gång så behöver det inte upprepas, säger hon. 
 
Rektor B är av en annan uppfattning och hänvisar till förvaltningens bästa och till alla barn och 
ungdomar i kommunen. Han berättar att de har anställt en skolbibliotekskonsulent på 5000 barn, 
1000 anställda och 18 Barn- och ungdomsområden. Det innebär att det kan dröja ganska lång tid 
mellan besöken från konsulenten, men tjänsten fyller ändå sin funktion och är värd sitt pris, anser 
han. 
 
Rektor C påpekar att beslutet att anställa en skolbibliotekskonsulent tydligt visar att rektorerna i 
kommunen vill satsa resurser på skolbiblioteken. Han berättar att skolbibliotekskonsulentens 
arbete hittills har inneburit att öka kvalitén på skolbiblioteken, genom att köpa in nya möbler och 
förnya bokbeståndet. På det området är rektor C nöjd. Han anser att alla skolbibliotek är bra i 
nuläget men betonar att de inte sköter sig själva. Han anser att skolbibliotekskonsulenten behövs 
för att fortsätta att utveckla skolbiblioteksverksamheten. En anledning är att det saknas personal 
på skolbiblioteken. Men den dagen alla skolor har en egen bibliotekarie anser han inte att 
kommunen behöver en skolbibliotekskonsulent. Och nästa steg i utvecklingen av skolbiblioteken, 
säger han avslutningsvis, är att anställa skolbibliotekarier.  
 
6.3.5 Identifiering av aspekter 
 
I den sista delen av intervjun där vi samtalade om ”rena” biblioteksfrågor tycker jag mig urskilja 
två aspekter av uppfattningar som det har fokuserats på under intervjuerna. Det är dels 
skolbibliotekets roll i skolan och dels personal på skolbiblioteket. Här har mina frågor styrt mer 
än vid tidigare val av aspekter.  
 
6.4 Sammanfattning av aspekter 
 
Sammanfattningsvis har jag alltså kunnat urskilja fyra olika teman som intervjusamtalen har 
fokuserats runt och har därför låtit dessa fyra teman utgöra olika aspekter av uppfattningar på 
skolbiblioteksverksamheten: 
 

• Intresse för skolbiblioteksfrågor 
• Helhetsperspektiv 
• Skolbibliotekets roll i skolan  
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• Personal på skolbiblioteket  
 
I följande kapitel ska jag beskriva de olika aspekterna och olika inriktningar inom dem. Detta 
sker i förhållande till de tre frågeställningarna och ska leda till att skapa pekare mot möjliga 
kategorier av uppfattningar. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 
I det här kapitlet behandlas den tredje och sista delen av Alexanderssons modell över 
arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen: 
 

• Identifiering av uppfattningar av företeelsen genom analys av utsagor 
 

• Redovisning i beskrivningskategorier 
 

• Samordning av beskrivningskategorier i ett gemensamt utfallsrum 
 
 
Syftet med en här uppsatsen har varit att beskriva hur tre rektorer uppfattar 
skolbiblioteksverksamheten och dess betydelse i skolans organisation. Jag har influerats av den 
fenomenografiska forskningsansatsen, som ofta har använts av forskare som vill undersöka 
variationer av uppfattningar av ett fenomen. I det här kapitlet ska jag diskutera de aspekter som 
jag kom fram till i kapitel 6. Det finns olika inriktningar av uppfattningar inom varje aspekt. 
Dessa ska sedan leda till att jag ska identifiera olika uppfattningar av företeelsen. Jag redovisar 
beskrivningskategorierna samt samordnar dem i ett gemensamt utfallsrum. Jag har låtit 
aspekterna av företeelsen utgöra pekare till möjliga beskrivningskategorier. P.g.a. materialets 
begränsande omfattning kan man inte skapa några kvalitativt skilda beskrivningskategorier.  
För att skapa struktur i kapitlet utgår jag ifrån de tre frågeställningarna: 
 

1. Hur gick det till när skolbiblioteken skulle byggas upp i kommunen? 
2. Upplevs biblioteksverksamheten som en del i skolorganisationen?  
3. Hur upplevs skolbibliotekens användning? 

 
 
I det följande ska jag beskriva hur rektorerna har resonerat inom varje enskild aspekt. Det är 
skillnaderna mellan uppfattningar som är grunden för de olika beskrivningskategorierna. Enligt 
den fenomenografiska ansatsen söker man efter kvalitativa skillnader mellan olika uppfattningar. 
Skillnaderna kan finnas mellan olika personer eller hur en och samma person har uttalat sig om 
ett fenomen vid olika tillfällen. Man fokuserar inte på personerna i undersökningen utan på de 
olika uppfattningarna som framkommer. 
 
7.1 Skolbibliotekens uppbyggnad 
 
Initiativet till skolbibliotekens uppbyggnad kom från kommunbibliotekets bibliotekarier som 
observerade att skolbiblioteken var i dåligt skick och riskerade att försämras p.g.a. att de 
användes i allt mindre utsträckning. Dessutom hade kommunbibliotekets service till skolorna 
med så kallade temalådor ökat och trycket på kommunbiblioteket ökade därmed. Trots att 
bibliotekarierna ansåg att det var upp till respektive skola att åtgärda problemen med de 
undermåliga skolbiblioteken tog man kontakt med dåvarande Barn- och ungdomschef för att 
diskutera eventuella åtgärder. Bibliotekarierna fick medhåll från Barn- och ungdomschefen och 
frågan fördes vidare till rektorernas ledningsgrupp. 
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7.1.1 Intresse för skolbiblioteksfrågor 
 
Ledningsgruppen består av kommunens 18 rektorer. Här diskuteras förvaltningsövergripande 
frågor och rektorerna ingår ofta i flera olika arbetsgrupper. 
 
Rektorernas förklaringar till varför just de ingår i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor skiljer 
sig något sinsemellan. Enligt en uppfattning var det konkurrens om att få komma med i 
arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor. Enligt en annan uppfattning så är det mer angeläget att 
vara med i arbetsgrupper där man arbetar med ekonomiska fördelningar och därmed ingen 
konkurrens om att få komma med i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor. 
 
Trots detta gick de tre rektorerna i undersökningen med i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor. 
Man kan kanske anta att de personer som gick med i gruppen har ett intresse av biblio teksfrågor, 
även om dessa personer inte har tagit några initiativ till skolbibliotekens uppbyggnad så har de 
kraftigt bidragit till utvecklingen av kommunens skolbibliotek.  
 
”Handlingar och uppfattningar är logiskt sammanvävda med varandra” är ett fenomenografiskt 
antagande . Enligt detta betraktelsesätt borde en persons handlingar spegla personens uppfattning 
av ett visst fenomen. Detta innebär att rektorernas handlingar i arbetsgruppen för 
skolbiblioteksfrågor samt förändringarna de genomfört på respektive skola, skulle kunna 
återspegla deras sätt att uppfatta skolbiblioteken. (Limberg, 1998, sid. 129)  
 
7.2 Bibliotekets del i skolorganisationen 
 
7.2.1 Helhetsperspektiv 
 
Flera av frågorna som jag ställde till rektorerna handlade om skolorganisationen. Min avsikt med 
detta vara att se huruvida rektorerna själva drog några paralleller mellan skolans organisation i 
stort och skolbiblioteksverksamheten. Enligt rapporten Skolbiblioteksmodeller av Louise Limberg 
så framgår att: 
 
”På de skolor där mycket investerats i biblioteksutveckling präglas rektorernas uppfattningar av 
en helhetssyn på skolans utveckling, där pedagogik, bibliotek, samhällskrav, fostran och ekonomi 
hänger ihop.” (Limberg, 1996, s.21) 
 
När jag frågade rektorerna vad som utgör en skolas basverksamhet fick jag väldigt varierande 
svar. En av rektorerna svarade att skolbiblioteket ingår i en skolas basverksamhet och att det 
självklart ska finnas på varje skola. De övriga två rektorerna associerade till helt andra saker när 
vi talade om skolans basverksamhet. För en rektor uppfattas basen i skolan att skapa en social 
trygghet för varje elev och en annan rektor uppfattar människan som basen. 
 
Trots att alla tre rektorerna arbetar aktivt med skolbiblioteksfrågor så nämner de inte detta som en 
naturlig del av en rektors arbetsuppgifter. En av rektorerna nämner skolbiblioteket i samband 
med de förvaltningsövergripande administrativa uppgifterna. De övriga rektorerna uppfattar 
personalfrågor som en större del i en rektors arbetsuppgifter och de nämner inte skolbiblioteket 
alls. 
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Ingen av rektorerna nämner skolbiblioteket i samband med att vi diskuterar det pedagogiska 
ledarskapet. En av dem uppfattar det som om folk i allmänhet tror att en rektor arbetar med frågor 
som handlar om hur undervisningen bedrivs. Så är det inte, menar han. Däremot kan en rektor 
driva vissa pedagogiska frågor och tillföra ekonomiska resurser för detta, säger han. Detta är 
precis vad de tre rektorerna har gjort på respektive skola. Överlag verkar det inte som om 
rektorerna driver bibliotekspedagogiska frågor i det vardagliga arbetet, men de har rustat upp 
skolbiblioteken och gjort dem mer attraktiva. Rektorerna hoppas att detta ska leda till att lärarna 
ska kunna ha större användning för biblioteket i undervisningen. 
 
När budgetfrågan kommer upp så är det två av rektorerna som jämnställer skolbiblioteket med 
slöjd- och musiksalar. En av rektorerna uppfattar skolbiblioteket som ett verktyg för att nå de 
uppställda målen, och därför menar han att det inte utmärker sig ekonomiskt. Det nämns även i 
litteraturen att skolbiblioteket ofta blir en utgiftspost i marginalen. När det finns ekonomiskt 
utrymme kan en del resurser föras till biblioteket. (Skolbiblioteken i Sverige, 1999, s. 64)   
 
Skolbiblioteket nämns i alla skolornas arbetsplaner. En av rektorerna menar dock att biblioteket 
inte nämns i skolans arbetsplan. En anledning till detta skulle vara att man inte vill att biblioteket 
ska vara en verksamhet vid sidan om. Det ska vara en del i helheten, anser denna rektor. 
 
När vi diskuterar läroplanen från 1994 är det två av rektorerna som har uppfattningen att 
läroplanen betonar ett problemorienterat arbetssätt. Men de nämner inte skolbiblioteket i detta 
sammanhang. I ett annat sammanhang nämner dock en av rektorerna en intressant synvinkel på 
det undersökande arbetssättet. Han menar att det för bibliotekarien är självklart att biblioteket är 
den plats på skolan där man bäst söker information i olika källor. För en lärare är detta däremot 
inte lika självklart, tror rektorn. O m läraren har en dator och några böcker till hands så är det inte 
nödvändigt att dessa ska stå i ett bibliotek. 
      
Denna uppfattning återfinns även i rapporten Skolbiblioteken i Sverige, där det står: 
 
”Skrivningarna i läroplanerna om ett elevaktivt arbetssätt uppmärksammas på olika sätt i 
fortbildning och verksamhetsplanering. Ofta glömmer man emellertid bort skolans bibliotek i det 
här sammanhanget. Det anses inte vara självklart att elevernas självständiga kunskapssökande 
kräver tillgång till bibliotek.” (Skolbiblioteken i Sverige, 1999, s. 64) 
 
7.3 Skolbibliotekens användning 
 
7.3.1 Skolbibliotekets roll i skolan 
 
Några gånger under intervjuerna jämförs skolbiblioteket med bildsalar och musiksalar och det 
antyds att dessa verksamheter kan jämställas. De här tre verksamheterna är alla redskap för att nå 
skolornas mål.  
 
I intervjumaterialet förekommer det olika uppfattningar om bibliotekets integrering i 
undervisningen. Några uttalanden tyder på att skolbiblioteket uppfattas som en integrerad del av 
undervisningen. Dessa tankegångar utvecklas tyvärr inte under samtalen.  
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Utförligare funderingar förekommer om att skolbiblioteket inte är en integrerad del av 
undervisningen. Respondenter som uttalade denna uppfattning anser att biblioteket är en lösryckt 
del i skolans organisation. Trots att eleverna har läsning på schemat vill de inte påstå att 
biblioteket är integrerat i undervisningen. En rektor menar att läraren nästan lika gärna kunde ta 
med en boklåda till klassrummet. Faktum är att boklådor i olika teman från kommunbiblioteket är 
vanligt förekommande. Detta är en omfattande service från kommunbiblioteket till samtliga 
kommunens skolor. 
 
Dessa tankar hänger starkt samman med skolbiblioteket som en pedagogisk resurs. Uppfattningar 
om att skolbiblioteket delvis är en pedagogisk resurs förekommer. En rektor menar att det är en 
pedagogisk resurs vid de tillfällen då man arbetar med teman inom undervisningen. En annan 
rektor anser att det har med bokbeståndets aktualitet att göra, om man kan kalla det för en 
pedagogisk resurs eller inte. 
 
Det förekommer tydligare uttalanden i intervjumaterialet som skulle kunna tyda på motsatsen; att 
skolbiblioteket inte uppfattas som en pedagogisk resurs. Ett uttalande lyder att skolbiblioteket 
inte är ett vardagligt redskap i undervisningen, medan en annan rektor säger att skolbiblioteket 
inte utgör en naturlig del i skolans verksamhet: 
 
”...det kunde egentligen lika gärna vara så att läraren hämtar en låda böcker och så får barnen 
välja bland det. Det skulle fungera nästan lika bra för det ändamålet.”   
 
En naturlig följdfråga till dessa uttalanden, anser jag, är hur rektorerna går tillväga för att arbeta 
biblioteksfrämjande på respektive skola. En uppfattning är att skolb iblioteket ska finnas på 
dagordningen hela tiden. Det är viktigt att föra ett samtal med lärarna om bibliotekets betydelse 
för den enskilde läraren och för barnens resultat.  
 
En annan uppfattning är att lärarna kan vara mer eller mindre intresserade av att använda 
skolbiblioteket. Detta löser man genom att organisera lärarna i arbetslag. Då kan en väldigt aktivt 
biblioteksanvändande lärare inspirera de lärare som är mindre angelägna att använda 
skolbiblioteket i undervisningen. Detta kan tyda på att rektorns roll som biblioteksfrämjare är 
ganska begränsad i det vardagliga arbetet. 
 
Ännu en uppfattning är att man i egenskap av rektor inte kan påverka biblioteksanvändningen så 
mycket. Det rektorn kan göra är att tillföra ekonomiska resurser till skolbiblioteket. 
 
”Men jag kan inte leda lärarna dit. Jag kan inte tvinga dem att använda det eller bibliotekariens 
tid.” 
 
Hos mig som intervjuare och biblioteksstuderande uppstår ändå en undran över detta uttalande. 
Det kan väl inte vara ett ändamål i sig att besöka biblioteket och använda bibliotekariens tid? Det 
bör ju finnas ett behov av att besöka biblioteket och det behovet borde uppstå i 
undervisningssituationen. Det är sällan under samtalen som rektorerna reflekterar över detta; hur 
sättet att undervisa påverkar biblioteksanvändningen.  
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En del av det material som jag studerade i undersökningens början tyder på att det är 
undervisningen som är kärnan i problemet med bristande biblioteksbehov hos eleverna. Om 
skolorna utvecklade användandet av ett undersökande arbetssätt i undervisningen så borde det 
leda till ett naturligt ökat biblioteksbehov och därmed även tillförsel av resurser. (Gómez, 1993; 
Bergvall & Edenholm, 2000) 
 
En fråga jag ställde till rektorerna handlade just om lärarnas frihet i sin yrkesutövning. Resultatet 
av intervjuerna tyder på att rektorerna har en uppfattning om att det inte finns så stor möjlighet 
för dem att påverka lärarnas sätt att undervisa. En uppfattning är att det beror på tidsbrist, en 
annan uppfattning är att det inte ingår i en rektors arbetsuppgifter som pedagogisk ledare, medan 
en tredje uppfattning tyder på att rektorn känner sig ganska maktlös att genomföra så stora 
förändringar. 
 
Denna uppfattning kan även styrkas av vad som framkommit av det tidigare studerade materialet. 
Av tradition verkar det inte finnas stora möjligheter för rektorn att påverka lärarnas sätt att 
undervisa. Generellt har lärarna utgjorts av en grupp självständiga individer som kräver frihet i 
sitt yrkesutövande, vilket har inneburit att de inte har låtit rektorn lägga sig i hur 
undervisningsstituationen hanteras. (Liljequist, 1999, s. 221) 
   
Av tradition har rektorn haft en roll som administratör och trots att man organiserade om skolan i 
början av 1990-talet så hade lärarna, och rektorerna själva, under mitten av 90-talet fortfarande 
inställningen att rektorns roll huvudsakligen var administrativ. (Berg&Englund&Lindblad, 1995, 
s. 134) 
 
7.3.2 Personal på skolbiblioteket 
 
Jag ställde aldrig någon direkt fråga, varken till bibliotekarier eller rektorer, angående 
bemanningen av skolbiblioteken. Trots detta förs flera av samtalen in på just detta område. 
Bibliotekarierna uttrycker glädje över den faktiska skolbiblioteksutvecklingen men påpekar att 
den sista pusselbiten är att skolorna ska anställa utbildad personal som arbetar med biblioteket. 
Om det är en lärare eller bibliotekarie är inte av avgörande intresse. 
 
Enligt rapporten Skolbiblioteken i Sverige framgår att:  
 
”Behovet av personal med relevant kompetens och med rimlig tid avsatt för att vägleda elever 
och lärare uppmärksammas inte.” (1999, s. 64)   
 
Bland rektorerna kan man dock skönja en önskan om att ha möjlighet att anställa en fackutbildad 
bibliotekarie alternativt en lärare med stort biblioteksintresse, till sitt skolbibliotek. Det verkar 
trots detta som om rektorerna uppfattar det som svårt att genomföra p.g.a. ekonomiska 
begränsningar. På en skola finns en lärare 25% i biblioteket och på en annan finns en person som 
är anställd med hjälp av lönebidrag. En av rektorerna uppfattar det till och med som att de skulle 
vara tvungna att avskeda en lärare om de skulle anställa en bibliotekarie. 
 
Därför blir frågan om en förlängning av skolbibliotekskonsulentens tjänst befogad. P.g.a. 
personalbristen på kommunens skolbibliotek fyller skolbiblio tekskonsulenten en viktig roll, anser 
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bibliotekarierna. Denna fungerar som den sammanhållande länken, driver skolbiblioteksfrågor, 
kallar till möten och utbildar skolpersonalen.  
 
En uppfattning bland rektorerna tyder på att tjänsten inte behöver förlängas. Argumentet för detta 
är att konsulenten har utfört sitt uppdrag och höjt kvalitén på skolbiblioteken. Eftersom detta är 
gjort en gång så behöver det inte upprepas. Denna uppfattning kanske kan tyda på att 
biblioteksverksamheten upplevs som statisk, som inte kräver så mycket underhåll. Detta frågade 
jag inte om vid intervjutillfället men jag  har funderat mycket över det vid genomläsning av 
intervjuerna. 
 
En annan uppfattning bland rektorerna är, att trots att skolbibliotekskonsulenten har utfört sitt 
uppdrag, så krävs fortsatt underhåll och utveckling av skolbiblioteken. Biblioteken sköter inte sig 
själva, betonar en av rektorerna. Därför bör tjänsten förlängas.  
   
7.4 Kategorier av uppfattningar 
 
Eftersom den här undersökningen är av begränsad omfattning finns det inte möjlighet att ge några 
slutgiltigt kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar. Därför har jag valt att låta diskussionen 
ovan utgöra pekare mot två möjliga kategorier av uppfattningar. Dessa uppfattningskategorier 
skulle kunna utformas som följer: 

 
1. Biblioteksverksamheten uppfattas som en integrerad del i skolorganisationen där 

skolbiblioteket utgör en pedagogisk resurs i det vardagliga arbetet. Rektorn har ett intresse 
för skolbiblioteksfrågor och anser sig kunna påverka biblioteksanvändningen på skolan 
genom samtal med lärarna. 

 
2. Biblioteksverksamheten uppfattas som en lösryckt del i skolorganisationen där 

skolbiblioteket kompletteras med temalådor från kommunbiblioteket. Rektorn har ett 
intresse för skolbiblioteksfrågor men anser sig inte ha tillräcklig makt att kunna påverka 
skolbiblioteksanvändningen på skolan.  

 
För att komma fram till dessa två uppfattningskategorier har jag utgått ifrån de fyra aspekterna 
som växte fram under analysfasen av det empiriska materialet. 
 

• Intresse för skolbiblioteksfrågor 
• Helhetsperspektiv 
• Skolbibliotekets roll i skolan  
• Personal på skolbiblioteket  

 
Inom de här fyra aspekterna förekommer olika riktningar av uppfattningar. Dessa har dels 
redovisats i kapitel 6, resultat av intervjuerna, och dels diskuterats i kapitel 7, diskussion och 
slutsatser. Det finns även ett avsnitt nedan där jag kortfattat sammanfattar de viktigaste resultaten. 
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7.5 Slutsatser 
 
I detta avsnitt ska jag kort repetera mina viktigaste resultat. Jag svarar direkt på mina 
frågeställningar. 
 
1. Hur gick det till när skolbiblioteken skulle byggas upp i kommunen? 
Initiativet till att bygga upp kommunens skolbibliotek togs från kommunbibliotekets 
bibliotekarier. De hade under en längre tid noterat att skolbiblioteken användes i allt mindre 
utsträckning. De såg också att det började bli en kvalitétsskillnad mellan de renodlade 
skolbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken. Likaså hade servicen med boklådor 
från kommunbiblioteket till skolorna vuxit sig större. Detta innebar att bibliotekschefen, 1996, 
tog kontakt med dåvarande chefen för barn- och ungdomsförvaltningen för att diskutera 
skolbiblioteksfrågan. Detta ledde så småningom till att frågan fördes vidare till rektorernas 
ledningsgrupp där man bildade en arbetsgrupp för skolbiblioteksfrågor. I denna arbetsgrupp 
ingick tre rektorer och två bibliotekarier. Man gjorde en utredning av skolbibliotekens standard i 
kommunen vilket resulterade i målet att höja kvalitén på skolbiblioteken. För detta ändamål 
projektanställdes en skolbibliotekskonsulent under en treårsperiod. 
 
2. Upplevs biblioteksverksamheten som en del i skolorganisationen?  
Skolbiblioteket upplevs delvis som en del i skolans organisation. Uppfattningarna skiljer sig 
något sinsemellan. En uppfattning är att skolbiblioteket ingår i skolans basverksamhet, men detta 
är ingen självklarhet bland rektorerna. Det förekommer samtidigt uppfattningar om att biblioteket 
är en lösryckt del i skolan och att det inte utgör något vardagligt redskap i undervisningen. 
Skolbiblioteket ses som ett verktyg för att nå de uppställda målen och därför tar inte 
biblioteksfrågan så stort utrymme varken ekonomiskt eller organisatoriskt. Det påträffades inga 
uppfattnigar om att Lpo 94 har påverkat skolbiblioteksanvändningen. 
 
3. Hur upplevs skolbibliotekens användning? 
Även gällande den här frågan varierar uppfattningarna. Det finns uppfattningar om att biblioteket 
är en pedagogisk resurs i skolan och att det är integrerat i undervisningen. Men det förekommer 
även motsatta uppfattningar om att biblioteket inte är en integrerad del i undervisningen. Och det 
är vanligt förekommande att man beställer temalådor från kommunbiblioteket istället för att 
använda skolbiblioteket. För att öka användningen av skolbiblioteket kan rektorerna arbeta 
biblioteksfrämjande på olika sätt. En uppfattning är att hela tiden ha biblioteksfrågan på 
dagordningen och att samtala med lärarna om biblioteksanvändning. En annan uppfattning är 
dock att man i egenskap av rektor inte kan påverka biblioteksanvändningen i större utsträckning 
än att tillföra resurser till biblioteksverksamheten. Sedan är det upp till lärarna att ta till sig 
biblioteket som verktyg.  
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8. Sammanfattning    
 
Syftet med den här magisteruppsatsen har varit att beskriva hur rektorer uppfattar skolbiblioteket 
och dess betydelse i skolans organisation. Frågeställningarna lyder: 
 
1. Hur gick det till när skolbiblioteken skulle byggas upp i kommunen? 
2. Upplevs biblioteksverksamheten som en del i skolorganisationen?  

3. Hur upplevs skolbibliotekens användning? 
 
Det handlar om renodlade skolbibliotek på grundskolenivå i en kommun i Sverige och utesluter 
därmed integrerade folk- och skolbibliotek, gymnasiebibliotek samt skolbibliotek utomlands. Den 
empiriska undersökningen genomfördes våren 2003 vilket innebär att uppfattningarna gäller för 
just den tidpunkten och varken tidigare eller senare. Undersökningen fokuserar på de unika 
uppfattningarna och gör inga försök till att generalisera. 
 
Jag har intervjuat sex personer, varav tre var rektorer och tre var bibliotekarier. Bibliotekarierna 
har utgjort en referensgrupp för att hjälpa mig fördjupa min förståelse för samarbetet mellan 
skola och bibliotek. Undersökningens huvudpersoner har dock varit rektorerna. Alla de utvalda 
personerna, utom en, ingår i en arbetsgrupp för skolbiblioteksfrågor i en kommun i Sverige. Den 
som inte ingår i arbetsgruppen är skolbibliotekskonsulenten, som har en projektanställning inom 
kommunen, med syfte att höja skolbibliotekens kvalité. Eftersom jag har lovat respondenterna 
anomnymitet så nämner jag inte namnet på kommunen, rektorerna eller bibliotekarierna. 
 
Jag har inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen. Enligt denna metod utgår man 
från den andra ordningens perspektiv. Med andra ordningens perspektiv menas att forskaren 
undersöker hur ett fenomen uppfattas av någon. Det handlar om en persons subjektiva upplevelse 
av ett fenomen och man talar inte om sant eller falskt. Man utgår även från det empiriska 
materialet, intervjuerna, i väldigt stor utsträckning. Vidare ska den fenomenografiska ansatsen 
leda till att man finner kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar i det empiriska materialet. 
Eftersom den här undersökningen är av begränsad omfattning så har jag inte kunnat fastställa 
några kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar. Däremot har jag valt att låta de olika 
aspekterna peka mot två möjliga kategorier av uppfattningar.  
 
Materialinsamlingen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Dessa blev klara under 
mars månad 2003. Enligt den fenomenografiska ansatsen handlar analysförfaranden om att lä sa 
det empiriska materialet om och om igen för att till slut börja skönja likheter och skillnader i 
uppfattningar av det undersökta fenomenet. Detta är vad jag har gjort och resultatet av 
intervjuerna har redovisats i kapitel 6. I linje med ett fenomenografiskt angreppssätt har jag även 
valt ut några aspekter, vilka har fungerat som teman för de olika uppfattningarna. Därefter har jag 
diskuterat resultaten i förhållande till mina frågeställningar och även hänvisat tillbaka till den 
tidigare studerade litteraturen. Slutligen har jag givit förslag på två möjliga kategorier av 
uppfattningar, men eftersom undersökningen är av så begränsad omfattning får dessa ses i 
förhållande till de få intervjupersoner som varit med i undersökningen.  

 
De slutsatser jag kommit fram till redovisas i koncentrerad form i avsnitt 7.5. Initiativtagare till 
uppbyggnaden av skolbiblioteken var bibliotekarierna på kommunbiblioteket. De kontaktade 
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chefen för barn- och ungdomsförvaltningen, som i sin tur tog upp skolbiblioteksfrågan på ett 
möte i rektorernas ledningsgrupp. Härmed anmälde sig tre rektorer och man bildade en 
arbetsgrupp för skolbiblioteksfrågor, där även två bibliotekarier ingår. Ur ett fenomenografiskt 
perspektiv kan man anta att rektorerna har ett intresse för skolbiblioteksfrågor eftersom de gick 
med i denna arbetsgrupp. Arbetsgruppens arbete resulterade i att de 18 rektorerna gemensamt 
anställde en skolbibliotekskonsulent vars uppgift var att, under en treårsperiod, höja kvalitén på 
skolbiblioteken. 

 
Rektorerna upplever delvis att skolbiblioteket är en del i skolans organisation. En uppfattning om 
att skolbiblioteket ingår i skolans basverksamhet förekommer, vid sidan om uppfattningar om att 
biblioteket är en lösryckt del i skolans organisation. En uppfattning är också att biblioteket inte 
utgör något vardagligt redskap i undervisningen. Skolbiblioteket ses som ett verktyg, bland flera 
andra verktyg, som skolan använder för att nå de uppställda målen. Biblioteksfrågan uppfattas 
inte ta stort utrymme varken ekonomiskt eller organisatoriskt. Ingen av rektorerna uttryckte 
uppfattningar om att Lpo 94 skulle ha påverkat biblioteksanvändningen. 
 
Det påträffades uppfattningar om att biblioteket utgör en pedagogisk resurs i skolan och även att 
det är integrerat i undervisningen. Andra uppfattningar är dock att biblioteket inte är en integrerad 
del i undervisningen. Skolbiblioteken kompletteras i stor utsträckning av att man beställer 
temalådor från kommunbiblioteket. Rektorernas sätt att arbeta biblioteksfrämjande varierar. Först 
och främst har man satsat ekonomiska resurser på skolbiblioteken och en uppfattnng är att det är 
det enda rektorn kan göra för att verka biblioteksfrämjande. Det upplevs som om det inte är 
möjligt att påverka undervisningssituationen för att därigenom öka biblioteksanvändningen. En 
annan uppfattning är dock att hela tiden samtala med lärarna om biblioteksanvändningen och dess 
betydelse för undervisningen och därmed påverka integreringen av biblioteket.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjumanual 
 

1. Berätta lite om dig själv, din professionella bakgrund och vägen till din nuvarande tjänst. 
2. Vad har du för relation till bibliotek i allmänhet? Skolbibliotek? 
3. Hur blev du involverad i arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor? 
4. Vad utgör en skolas basverksamhet? 
5. Vilka är en rektors arbetsuppgifter i en skolorganisation? 
6. Har styrningsformen med resursfördelning att göra? 
7. Hur resonerar du när du arbetar med rektorsområdets budget? Vad får skolbiblioteket 

kosta i förhållande till andra verksamheter? 
8. Hur ser det ekonomiska ansvaret ut för ett skolbibliotek? Ligger det på rektorsområdet, 

barn- och ungdomsförvaltningen eller kultur- och konsumentförvaltningen? 
9. Finns ett anslag för skolbiblioteket? Hur ser det ut för de senaste fem åren, alltså fr.o.m. 

1998 t.o.m. 2003? 
10. Har Lpo 94 påverkat ert sätt att arbeta på skolan? 
11. Nämns skolbiblioteket i skolans arbetsplan? Nämns skolbibliotek i kommunens skolplan? 
12. Vad tänker du när du hör uttrycket ”pedagogiskt ledarskap”?  
13. Hur kan en rektor påverka inställningen till biblioteket på en skola? (Nämner du 

skolbiblioteket när du skriver i personaltidningen, intranet etc.) 
14. Vad anser du om lärarnas frihet i sin yrkesutövning? 
15. Vad innebär det att använda biblioteket som en pedagogisk resurs? 
16. Fungerar biblioteket som en integrerad del i undervisningen på din skola? 
17. Vad har du för uppfattning om en skolbibliotekscentral med tillhörande 

skolbibliotekskonsulent? Vems ansvar är det; rektorsområdets, barn- och 
ungdomsförvaltningens eller kultur - och konsumentförvaltningens?  

 


