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Abstract: In July 2011, new regulations regarding school libraries came 

into effect through a new education act for Swedish schools. 

The wording of the Act has been the basis of much 

discussion in which the concepts of "school library" and 

"access" makes it difficult to build consensus among different 

parties, why this can cause difficulties in ultimately construct 

equal access to school library. 

 

The purpose of this survey is to examine the interpretations 

and practices that exist around the school library and its 

functions among primary school principals. The principals 

have been selected on the basis that they themselves (the 

schools) already indicated that they do not have access to 

their own school library within the school premises. 

 

As a theoretical starting point, I used the school library 

researcher David Loertscher’s taxonomy for school leaders. 

In order to collect the empirical material for the study I 

conducted qualitative, semi-structured interviews with four 

principals from both municipal and independent schools at 

primary level in Gothenburg. 

 

Among other things, I was able to see how the principals are 

choosing to interpret the school law in the only way they can 

be said to reach up to the requirements today. That is, by 

providing access to school libraries through visits to nearby 

municipal libraries and by borrowing books from different 

library-centers etc. 

This was done while the principals at the same time revealed 

how they also assumes that the Education Act is likely 

referring to an access to a physical library within the school's 

premises. 

 

 

Nyckelord: Skolbibliotek, rektorer, skollag, grundskola, 

bibliotekstaxonomi. 
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1. Inledning 
 

Jag har valt att fördjupa mig i hur olika grundskolerektorer tolkar och arbetar med 

tillgång till skolbibliotek på sina respektive skolor. Då jag under min utbildnings gång 

både genom skolbiblioteksdebatter och under olika fältstudieperioder i egen person 

erfarit att det finns en differens mellan vad skollagen stipulerar respektive hur det 

uppfattas och förverkligas ute på lokalnivå fann jag det av intresse att undersöka detta 

ytterligare i min kandidatuppsats. 

 

Jag har för denna uppsats initialt utgått från en nyligen publicerad rapport från Kungliga 

biblioteket, Skolbibliotek 2012, vilken behandlar biblioteksstatistik från landets skolor 

på grund- och gymnasienivå, här går det att utläsa hur en av sex elever helt saknar 

tillgång till ett skolbibliotek. Vidare hur hälften av landets skolor saknar tillgång till ett 

bemannat skolbibliotek. Sedan föregående mätning 2008 går det inte att se någon 

markant ökning i andelen skolor med tillgång till ett skolbibliotek. Detta trots att en 

tillgång till skolbibliotek numera står inskrivet i skollagen och är obligatorisk sedan juni 

2011, vilket i och med detta berör samtliga huvudmän. 

I rapporten framgår många fall där skolenheter uppgett en tillgång till skolbibliotek men 

hur dessa biblioteksenheter inte alltid kan sägas leva upp till en standard där 

skolbiblioteket fungerar som pedagogisk resurs till skolan. Rapporten visar hur många 

skolbibliotek saknar grundläggande funktioner gällande öppettider, 

bemanning/personella resurser, mediebeståndets storlek och dess sortering/katalog 

(Skolbibliotek 2012, s. 4). 

 

Från Kungliga bibliotekets rapport/skolbiblioteksstatistik tydliggörs svårigheten att 

samla in statistik som innefattar en tolkningsaspekt av tillgång till skolbibliotek då man 

sköter material som behandlar en diskussion kring vad ett skolbibliotek är. Till exempel 

kommer detta fram genom hur skolorna väljer att svara ja eller nej vid frågan om de har 

ett skolbibliotek eller inte. Det finns absolut skiftningar i hur tillgång till skolbibliotek 

kan tolkas. Hur svaren ja och nej på denna fråga båda kan underbyggas utifrån en 

tillgång till ett närliggande folkbibliotek (Skolbibliotek 2012, s, 15). 

 

Jag har av detta valt att fördjupa mig i olika rektorers/skolledares förhållningssätt och 

arbetsmetoder och kommer nu beskriva bakgrunden till förändringen av skollagen 

gällande obligatorisk tillgång till skolbibliotek och problematiken som uppstått ur det 

samma. 

 

 

2. Bakgrund & Problembeskrivning 
 

Här följer några aspekter ur den problematik som uppstått i samband med införandet av 

den nya formuleringen av skollagen, därefter följer definitioner och olika tolkningar av 

vad ett skolbibliotek omfattar. Inledningsvis börjar jag behandla hur skolbiblioteket 

uppträder i den nya skollagen 2010:800. 

 

2.1 Skolbiblioteket i skollagen  
 

I november 2006 fick en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet i uppdrag att ta 

fram en ny skollag. Den gamla skollagen hade varit gällande från 1985 men redan sedan 
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slutet på 90-talet påbörjades ett arbete för att ta fram ett förslag på en mer modern 

skollag. Till grund för den uppdaterade skollagen ligger ett antal utredningar, här hittar 

vi bl.a. statens utredningar om Villkoren för fristående skolor (U 2007:05) (med 

påföljande tilläggsdirektiv/ kommittédirektiv (Dir. 2007:33), Lika villkor för offentliga 

och fristående skolor). Dessa utredningar påvisade en skillnad varför en förnyad skollag 

ansågs nödvändig, vilken kunde anlägga mer likvärdiga förutsättningar för elevers 

utbildning. 

 

Från den förste juli 2011 började den nya skollagen (2010:800) tillämpas, i och med 

denna infördes även nya bestämmelser gällande skolbiblioteksverksamhet vilka 

återfinns i kapitel 2 (huvudmän och ansvarsfördelning) under paragraf 36: 

 

36 §: Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.  

 

Tidigare reglerade bibliotekslagen bestämmelser gällande skolbiblioteksverksamhet, 

dessa bestämmelser gällde således de skolor som drevs av kommuner och landsting. I 

och med den nya skollagen trädde i kraft skedde en förflyttning av regleringen kring 

skolbibliotek från bibliotekslagen till skollagen där fler skolformer än de två tidigare 

omnämnda grund- och gymnasieskola omnämns, varför samtliga huvudmän nu berörs 

av de nyformulerade kraven. För att kunna nå upp till de anslagna kraven krävs således 

en vedertagen definition eller diskussion av vad som menas med ett skolbibliotek och 

vad ett sådant bör innefatta. 

 

Så vad menas då med ett skolbibliotek? Utifrån skollagen går det ej att utläsa någon 

vidare precisering kring vad som avses med ett skolbibliotek, vidare frilägger 

formuleringen ”tillgång till” en angelägen tolkningsfrihet/variationsgrad i hur tillgången 

till ett skolbibliotek kan lösas. I debatten kring den nya paragrafen har formuleringen å 

ena sidan beskrivits som en tandlös och vagt formulerad lag, samtidigt som den vaga 

formuleringen å andra sidan används som ett argument för att möjliggöra en större frihet 

att med egna förfaringssätt kunna implementera biblioteksverksamhet i skolornas 

undervisning. I regeringens förarbete proposition 2009/10:165 förklaras hur 

skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 

pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”(Prop. 2009/10:165, 

s. 284f). Vidare framhålls att organisationen av skolbibliotek ska kunna vara flexibel 

och anordnas utifrån lokala förhållanden, varje enskild skolas behov och förutsättningar. 

Det är således skolans huvudman som beslutar hur elevernas tillgång skall lösas.  

 

I Litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65) beskrivs en 

nedåtgående trend i hur mycket unga läser samt hur väl den svenska skolan arbetar med 

att lära barn och unga att läsa (Läsandets kultur, s. 384f). Som påföljd av utredningen 

presenteras ett förslag kallat Ett läslyft för Sverige, här inryms bl.a. just hur samtliga 

elever, till följd av den nya paragrafen gällande tillgång till skolbibliotek, även bör ha 

tillgång till skolbibliotekarier (Ibid., s. 406). Detta för att kunna fullfölja intentionerna 

att skolbiblioteket ska fungera som en pedagogisk resurs för skolan genom bemanning 

av kompetent bibliotekspersonal vilka i sin tur stödjer elever och pedagoger i det 

läsefrämjande och pedagogiska arbetet. 

 

I Litteraturutredningens slutbetänkande betonas således alltså skolbibliotekariens roll 

och betydelse i begreppet skolbibliotek. När det gäller bibliotekspersonal finns det inget 
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i tidigare lagstiftning, varken i skollagen eller i bibliotekslagen, som yrkar på denna 

tillgång till utbildad personal vid skolbiblioteken. 

 

2.2 Tolkningar av skolbiblioteket 
 

Både på Skolverkets och Skolinspektionens webbplatser kan man idag hitta kortfattade 

instruktionsblad riktat till ansvarande huvudmän/rektorer som står i behov av stöd för 

att tolka och tillämpa de nya bestämmelserna; Mer om skolbibliotek – Skolverkets 

juridiska vägledning, Skolinspektionen Informationsblad: Skolbibliotek. Utifrån dessa 

tydliggörs deras tolkningar kring vad ett skolbibliotek är samt vilka krav 

skolinspektionen ställer på varje skola för att de kan bedömas erbjuda sina elever en 

riktig tillgång till skolbibliotek vid tillsyn dvs.: 

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

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

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

 

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

andra medier. 

 

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

till läsning.” 

 

(Skolinspektionen, Informationsblad: Skolbibliotek, s.3) 

 

 

I en debattartikel, Skolverket osynliggör pedagogiska resurser (2013-04-24), 

publicerade DIK i samband med uppgifter om en nyligen inskickad skrivelse till 

skolverket även sin definition över dagens skolbibliotek. Vilken har tagits fram i 

samarbete med bibliotekarier, denna definition lyder:  

 
”Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion under ledning av skolbibliotekarie. 

Skolbibliotekets uppdrag definieras av skollagen samt kurs- och läroplaner. 

I nära samarbete med annan pedagogisk personal i skolan stärker skolbiblioteket elevernas 

digitala och språkliga kompetens i en multimodal textvärld.” 

 

(Hamberg, Stina & Jacobsson, Karin. Skolverket osynliggör pedagogiska resurser) 

 

Här problematiseras alltså Skolverkets hållning, detta sker med hänsyftning till hur både 

kulturministerns och Skolverkets kännedom kring skolbibliotekets funktion/roll torde 

vara förhållandevis låg då relevanta verktyg för att använda och utvärdera 

biblioteksverksamheten fortsättningsvis saknas. Hur skolbibliotekarier förbises i både 

läroplaner samt i Skolverkets personalstatistik, pedagogisk personal inom 

skolverksamheten. Vilket i sig genererar en brist på tillförlitliga uppgifter över 

bibliotekariekompetens. 

 

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fick Mats Östling och Krister 

Widell (2012) uppgiften att genomföra en övergripande studie kring det moderna 

skolbibliotekets olika funktioner och uttryck. Studien utmynnade i en rapport vilken 

ämnas fungera som stöd för kommunerna i arbetet med att möta upp kraven från den 

nya skollagen gällande skolbibliotek.  

 



 

6 

 

Författarna pekar således ut ett antal områden i rapporten som anses viktiga att utveckla 

för skolbiblioteksverksamhet. Widell och Östling betonar det digitala rummet som en 

nödvändighet, då variationen mellan dagens skolbibliotek är så stor att det blir svårt att 

hantera skolbibliotek som ett samlat begrepp är det viktiga att arbeta med synen på 

skolbiblioteket och den kompetens som finns inneboende. Författarna menar att den 

digitala dimensionen till skolbiblioteket ökar möjligheten för ett mer likvärdigt 

skolbibliotek för elever (Widell & Östling, s. 4). Att i för hög grad endast fokusera på 

ett skolbibliotek som fysiskt rum med tryckt material medför enligt rapproten flera 

potentiella bristsituationer (tillgänglighet, öppethållande, tillräckligt med 

resurser/material, personal, personalkompetens). Det digitala skolbiblioteket skall 

följaktligen betraktas likt ett rum snarare än en internetbaserad söktjänst/webbtjänst. Att 

genom detta rum skapa möten med arbetsmetoder som kan liknas dessa som används 

med tryckt material, med olika forum, rådgivning och andra inspirationsformer där en 

bibliotekarie tillgängliggörs som ett naturligt inslag varför denne kan anses vara en lika 

självklar resurs som e-böcker eller dylikt (Widell & Östling, s. 5f). 

 

Både i den nya skollagen och i Skolinspektionens tolkning (de tre tidigare nämnda 

punkterna) markeras skolbiblioteket som en fysisk enhet. Författarna menar att denna 

tolkning kan sägas bäras upp av en historisk syn på skolbiblioteket men också vidare att 

skollagen har ett tydligt storstadsperspektiv med betoning på ett närliggande rum, att 

t.ex. glesbygdsskolor eller mindre skolor här kunde dra uppenbara fördelar av tillgången 

till nya lösningar genom ett digitalt skolbibliotek (Widell & Östling, s. 13). 

 

 

3. Syfte 
 

Uppsatsen har som syfte att bidra till förståelse för hur grundskolerektorer kan förhålla 

sig till formuleringen ”tillgång till skolbibliotek”. Vidare att undersöka vilka 

förutsättningar det finns för tillgång till skolbibliotek och vilka arbetsmetoder rektorerna 

idag har för att implementera skolbiblioteksverksamhet i den utbildning skolorna 

bedriver. 

 

För studiens urval utgår jag från skolor som i Kungliga bibliotekets 

skolbiblioteksstatistik 2012 själva uppgett att de då ej hade tillgång till ett skolbibliotek 

på skolans område. Inom ramarna för denna kandidatuppsats gör jag även en geografisk 

avgränsning till grundskolverksamhet i Västra Götaland, Göteborg. 

 

3.1 Frågeställningar 
 

 Hur förhåller sig rektorerna till kraven från den nya skollagen gällande 

”tillgång till skolbibliotek”? Finns det likheter/skillnader i sättet att 

argumentera för den här frågan? 

 

 Vilka arbetsmetoder använder rektorerna för att implementera 

biblioteksverksamhet på deras skolor, vilka konsekvenser har den nya skollagen 

gällande skolbibliotek haft för deras skolverksamhet? Finns det 

likheter/skillnader i sättet att arbeta med denna fråga? 
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3.2 Avgränsningar 
 

I Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem samt gymnasieskolor hålls 

idag rektorn ansvarig för skolans arbetsmiljö och utformning av utbildningen där t.ex. 

just bibliotek räknas upp som ett stöd för eleverna att själva kunna söka information och 

utveckla sina kunskaper (Avsnitt 2.8: SKOLFS 2010:37 samt Avsnitt 2.6:SKOLFS 

2011:144). 

 

I den här undersökningen sker en slags växling från biblioteksvärlden där ett visst 

konsensustänk breder ut sig kring betydelsen av tillgång till skolbibliotek och 

biblioteksrelaterad verksamhet för elever. Jag försöker medvetet härigenom istället inta 

ett skolperspektiv där en bibliotekarie inte har direkt företräde att med sin 

professionsmakt påverka hur rektorn/skolledaren ska tolka en lag som i så hög grad 

berör själva biblioteksverksamheten. Ett läge där en profession vandrar in på en annans 

marker och tar sig an uppdrag vilka annars starkt sammankopplas till den andres 

åtaganden och ansvarsområden. Istället ligger det i skolledarens ansvar att förstå vad 

skolbiblioteket möjliggör och hur det ska tillämpas. Utifrån detta finner jag det 

betydelsefullt undersöka vilka förhållningssätt som bärs med hos de rektorer som 

sedermera ansvarar för utformningen/hur man löser tillgången till skolbibliotek. Vad är 

ett skolbibliotek för dem och när kan de anse sig nå upp till kraven i skollagen kring 

tillgång till skolbibliotek för sina elever? Hur arbetar de med och tolkar lagen i sina 

respektive skolor, vilka faktorer påverkar arbetet? Maud Hell (2008) menar att 

skolbiblioteken, med sin brist på övergripande riktlinjer för verksamheten, just därför 

ofta har fått ligga i beroendeställning mot vad för slags engagemang eller icke-

engagemang rektorn har gentemot skolbibliotekets existens och pedagogiska roll (2008, 

s. 25). 

 

Med de ramar jag har till förfogande för denna uppsats kommer det empiriska materialet 

att inhämtas från intervjuer med skolledare/rektorer från fyra skolverksamheter som 

verkar inom Västra Götalands region. Här besvarades kungliga bibliotekets 

enkätundersökning (Skolbibliotek 2012) av 666 skolverksamheter, både kommunala 

och fristående skolor. Vidare kontaktades och svarade ytterligare 270 skolor, som inte 

besvarat enkäten, istället via telefon. Av sammanlagt 936 skolenheter uppgav 233 att de 

vid detta tillfälle ej hade tillgång till skolbibliotek. I enbart Göteborgs kommun fick 

man genom enkäten och telefon in svar från 249 skolenheter, av dessa uppgav 76 

enheter att de inte hade tillgång till skolbibliotek. Det är bland dessa jag hittat mina 

informanter då det också ligger i mitt intresse att höra synpunkter från 

rektorer/skolledare vilka ansvarar för en skolverksamhet vart man sedan tidigare inte 

haft ett etablerat skolbibliotek. 

 

I uppsatsen kommer jag att blanda och använda begreppen rektorer och skolledare 

parallellt med varandra då jag snarare hänsyftar till en funktion före titel. Detta görs 

med hänseende till att vissa friskolor ibland väljer att inte titulera högste ansvarig som 

rektor, att skolledare då kan ses som ett neutralare alternativ. Jag gör därmed ingen 

egentlig skillnad mellan begreppen. 

 

 

4. Litteraturgenomgång 
 

I följande avsnitt redovisas den litteratur och tidigare forskning som ligger till grund för 

den förståelse kring ämnet jag läst mig till under uppsatsskrivandet. Jag kommer 
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behandla detta avsnitt genom en uppdelning utefter tre frekventa teman vilka speglar 

olika perspektiv av skolbiblioteksverksamhet och rektorers förhållningssätt. 

 

4.1 Skolbibliotek som pedagogisk resurs 
 

Louise Limberg behandlar i sitt arbete Skolbiblioteket – En kunskapsöversikt (2002) 

begreppet skolbibliotekets pedagogiska roll. Utifrån tre huvudsakliga teman undersöks 

olika aspekter, biblioteket som kunskapskälla, bibliotekets roll för läsning och litteratur 

samt biblioteksrummets pedagogiska roll. 

 

Vid diskussion kring skolbiblioteket som kunskapskälla framhåller Limberg 

inledningsvis hur uppbyggandet och tillgängliggörandet av ändamålsenligt 

mediebestånd är en essentiell uppgift som i högsta grad också berör skolbiblioteken 

(2002, s. 30). Här belyses vidare biblioteket som en kontrast till traditionella läroböcker 

och klassrumsundervisning vilka erbjuder en ordning och struktur anpassade efter 

specifikt ämne och målgrupp. Att skolbibliotek istället kan erbjuda annorlunda villkor 

för lärande, med sin avsaknad av anpassning till undervisningsmoment och 

lektionsstruktur med informationskällor och medier som inte har för avsikt att undervisa 

utan istället gestalta/berätta, så kallade autentiska texter. Varför en diskussion kring hur 

man kan utnyttja detta som ett intellektuellt utmanande lärande fodras (Ibid., s.30f). 

Limberg framhåller vidare mediernas placering där ett hopbringande av utspridda 

boksamlingar från olika ställen i skolorna (i klassrum, materialrum mm) till biblioteket 

kan bidra till ett rikare mediebestånd som således lättare går att överblicka och medför 

att flera lärare och elever kan tillgodogöra sig medierna oberoende årskurs eller ämne 

(Ibid., s33). Limberg menar att med IKT-utvecklingen har också de skolbibliotek som 

anammat den nya tekniken stärkt sin pedagogiska roll. När vikten av att kunna söka 

information, orientera sig bland olika typer av källor/medier samt utöva kritisk 

informationsanvändning osv. därmed är ett allt påtagligare kunnande, vilket länge 

hävdats av bibliotekarier (Limberg 2002, s. 40). 

 

Helena Öberg & Anne Ljungdahl (2009) talar i Framtidens skolbibliotek - Den glada 

boken om den digitala människan. Hur vi står inför ett paradigmskifte, den digitala 

tidsåldern, där till exempel människans minne, tänkande, sätt att organisera och 

kommunicera förändras med den nya teknikens intåg (Öberg & Ljungdahl, s. 34). 

Författarna betonar hur dagens överflöd på information kräver kunskaper i att navigera 

bland informationen vilken skolbibliotek i sig inte kan bereda utan en kompetent 

skolbibliotekarie som kan guida, lotsa och leda eleverna (Ibid., s. 37). 

 

Även Limberg (2002) framhåller dessutom själva skolbibliotekarien som en viktig del 

av biblioteket som kunskapskälla. Vad för slags roll bibliotekarien tilldelas är en viktig 

aspekt varpå man i tidigare undersökningar kan se hur det kan råda en del skilda 

uppfattningar kring huruvida skolbibliotekarier exempelvis ur ett lärarperspektiv i första 

hand betraktas som materialförsörjare eller snarare som pedagog (Limberg 2002, s. 48). 

Limberg tar upp att relativt lite forskning har gjorts specifikt på skolbibliotekets roll för 

elevernas läsning och litteratur sedan 80-talet. Detta kan enligt författaren förklaras 

genom att skolbibliotekets läspedagogiska roll lätt framstår som oproblematisk och 

självklar (2002, s. 67).  Bristen på skolbibliotekets läspedagogiska roll är även något 

som fortsättningsvis efterfrågas i Litteraturutredningen (2012) där man föreslår en 

utvärdering genom Statens skolverk kring huruvida befintligt svenska skolbiblioteken 

fungerar som pedagogisk resurs och stödjer arbetet för elevernas lärande och främjar 

intresse för läsning och litteratur (2012, s. 406). Vidare lyfter Limberg fram betydelse 
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av att som skolbibliotek erbjuda möjligheter för eleverna att kunna ”välja” sin läsning, 

att tillgängliggöra meningsfulla texter av olika bredd, svårighetsgrad och variation. 

Dock frånråds en överdriven kvantitativ syn på elevers läsande samtidigt som man 

belyser forskning som påvisar hur olika typer av belöningssystem för elevernas läsning 

kan väcka motstånd till läsning (2002, s. 54f). 

 

I boken Spelar skolbiblioteket en roll?(2009) presenterar Margareta Söderlund ett litet 

tvåårigt svenskt projekt Nytt skolbibliotek – påverkades elevernas läsning? Där 

införandet av ett nytt bemannat skolbibliotek (med fördubblat skönlitterärt bestånd, nya 

medier och ökade öppettider från tre till tjugo timmar/vecka) på en högstadieskola 

stimulerade en positiv läroutveckling hos eleverna i två åttondeklasser i den 

bemärkelsen att 69% av eleverna, även läsovana, hade breddat/ökat deras läsning och 

64% av eleverna (varav 70% bestod av pojkar) upplevde gott förtroende för 

skolbibliotekarien som coach och inspiratör genom bl.a. hens lästips ( I Rydbeck 2009, 

s. 58). Samtidigt som undersökningen påvisar ett positivt samband mellan det nya 

bemannade skolbiblioteket och en ökad läsning går det här inte att uttala sig kring hur 

kvalitén på elevernas läsning förhåller sig/påverkas av projektet. 

 

Cecilia Cronberg & Lynn Karlsson (2012) har i sin magisteruppsats Vad man talar om 

när man talar om Skolbibliotek genomfört en diskursanalytisk studie kring hur 

skolbibliotek framställs i skolrelaterade forum mellan åren 2009-2012, hur man här 

belyser skolbibliotekets pedagogiska roll. Vad man kan identifiera i denna studie är hur 

fem olika diskurser framträder vilka författarna benämner; ”Bokrummet”, 

”Informationsexperten”, ”Det mångfacetterade rummet”, ”Pedagogen” samt ”Diskursen 

om det framtida skolbiblioteket” (Cronberg & Karlsson, s. 45ff). Det framkommer 

således ingen standardiserad praktik gällande skolbiblioteket. Diskursen ”Bokrummet” 

kännetecknas av större fokus kring elevernas läsning där verksamheten är bunden till 

det fysiska rummet och en praktisk funktion att kunna tillgängliggöra och sköta 

boksamlingen. Tillsammans med diskursen ”Informationsexperten”, vilken lägger fokus 

kring elevernas informationskompetens där digitala källor dominerar och bibliotekarien 

med sin unika kompetens får en framträdande roll, förekommer dessa två i störst 

utbredning bland inläggen i olika lärarbloggar. Diskursen ”Pedagogen” har större fokus 

kring elevernas måluppfyllelse där skolbibliotekets verksamhet sträcker sig utanför 

biblioteksrummet bl.a. genom skolbibliotekariens klarare pedagogiska roll och 

gränsöverskridande samspel med annan personal. Tillsammans med ”Diskursen om det 

framtida skolbiblioteket”, en mer visionär uppfattning som inte riktigt kan sägas 

representera någon befintlig praktik men vart elevernas aktiva samhällsdeltagande och 

en demokratiaspekt är i fokus där verksamheten utgår från samhällets tekniska 

utveckling, förekommer dessa två diskurser i störts utsträckning i Skolverkets texter. 

”Det mångfacetterade rummet” som fokuserar på elevernas frivilliga förkovran 

förekommer i lika stor utsträckning bland samtliga textgenrer samtidigt som författarna 

upplever denna diskurs som svårast att relatera till de krav Skolinspektionen har satt upp 

för skolbiblioteksverksamhet (Ibid., s. 51). Författarna menar fortsättningsvis att 

”Pedagogen” är den diskurs som helt kan sägas motsvara Skolinspektionens krav, då 

t.ex. ”Bokrummet” och ”Informationsexperten” bara delvis uppfyller kraven. 

 

4.2  Skolbibliotek och kvalité 
 

Maud Hell behandlar i sin magisteruppsats (2010) Skolbibliotek och kvalitet – Hur ser 

rektorer, skolbibliotekarier och skolinspektörer på kvalitet? vilka faktorer som påverkar 

kvaliteten på skolbibliotek. De tre skolor som Hell utgår från i studien har alla inom ett 
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visst tidsspann tilldelats pris som Årets skolbibliotek av Nationella 

skolbiblioteksgruppen. Det fanns en klar mening bakom urvalet, att kunna 

implementera undersökningen på skolbibliotek av hög kvalité. Tre rektorer, tre 

bibliotekarier och två skolinspektörer intervjuades. Själva rektorernas utsagor 

analyserades med hjälp av Loertschers (2000) taxonomi för skolledare där en checklista 

med fyra punkter över rektorers förhållande till skolbibliotek presenteras; ”basbehovet”, 

”organisationen”, ”ledarskapet”, ”att visa på resultat” (Hell 2010, s. 44ff). Vidare 

sammanställer Hell fyra teoretiska kategorier som används vid analysen av samtligt 

material. Där behandlas samarbete ur olika synvinklar, IKT och skolbibliotek, 

förekomsten av program eller annan verksamhet t.ex. gällande informationskompetens 

eller läsning samt sist en övrig kategori vart kultur- och andra aspekter på 

skolbiblioteket samlas in (Ibid., s. 47). Vad som framkom av undersökningen är hur 

faktorer som god tillgång till medier och satsning på speciella behov är väsentliga enlig 

de intervjuade. Vidare värderades undervisning i informationssökning och fortbildning 

av personalens kunskaper inom IKT och informationssökning från skolbibliotekarierna 

väldigt högt bland möjliga faktorer som påverkar kvaliteten (Ibid., s. 52f), även 

utbildning och kompetensutveckling för själva skolbibliotekarien. 

 

Andra viktiga faktorer som synliggjordes var hur skolbiblioteket medverkar till att nå 

målen i läroplanen, vilka de båda inspektörerna särskilt omnämnde. Samtliga rektorer 

betonade hur skolbibliotekets integrering i undervisningen var väsentlig. Rektorerna 

betonade naturligt ekonomin som en viktig faktor vilket kan påverka skolbibliotekets 

kvalitet, varför flera rektorer i studien samtidigt upplevde att det kunde vara svårt att få 

tillräkligt med pengar till skolbiblioteksverksamheten men hur man kunde se det som att 

göra ekonomiska vinster genom att samla ihop sina medier i skolbiblioteket(Ibid., s. 

53). Två av rektorerna arbetade med att dryga ut sitt anslag genom att söka 

projektbidrag, den tredje rektorn genom att söka olika sponsring. 

 

Tid är en annan viktig aspekt som dyker upp i sammanhanget, hur lärares tidspressade 

scheman ofta kunde komma att påverka samspelet med skolbibliotekarierna i negativ 

mening. Deltidsanställning eller ansvar för flera biblioteksenheter samtidigt var något 

som bibliotekarierna i studien pekade ut som hinder/aspekter som försvårade situationen 

(Hell 2010, s. 54). Kommunens organisation omnämndes således som en viktig faktor, 

hur denna spelar stor roll för hur samarbete och nätverkande utvecklas mellan skolorna 

och skolbibliotekarierna. Att ett gott samarbete inom kommunen mellan skolor, 

bibliotekspersonal samt folkbibliotek sågs som något väldigt gynnsamt enligt samtliga 

rektorer. 

 

I undersökningen bekräftar författaren således rektorernas roll som en av de största. 

Rektorerna i undersökningen hade alla en drivande roll och var positivt inställda till 

skolbiblioteket varför rektorers inställning och satsning på skolbibliotek kan influera 

personalens ställningstagande i positiv bemärkelse, utan egentliga stora omkostnader för 

biblioteksverksamheten (Hell 2010, s. 56). 

 

4.3 Rektorer och skolbibliotek 
 

Josefin Andersson (2012) har i sin magisteruppsats Räcker en låda böcker? Om mindre 

gymnasieskolors lösningar på den nya skollagens krav på skolbibliotek låtit sjuttio 

rektorer på mindre gymnasiekolor i Skåne svara på en enkät som berör hur dessa 

uppfattar och arbetar med sin skolbiblioteksverksamhet. Studien utförs med syfte att 

kartlägga situationen och visa på olika alternativa lösningar kring skollagens 
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formulering ”tillgång” till skolbibliotek. För studien begagnades en hermeneutisk 

teorigrund där författaren utifrån svaren ställer upp olika kategorier/temarutor. 

 

Det blir tydligt hur den vanligaste bibliotekslösningen för de deltagande rektorernas 

respektive skolor är att använda sig av ett folkbibliotek för att nå upp till kraven, nästan 

hälften av studiens skolor gör så, därefter kommer lösningen att ha en egen lokal eller 

en mindre boksamling på skolan ämnat till biblioteksverksamhet (Andersson 2012, s. 

52f). Det är också vanligare att studiens kommunala skolor har en avsedd lokal som 

bibliotek i skolan än de fristående skolformerna, även om skillnaden inte är så stor som 

författaren menar ofta kan framställas i massmedia(Ibid.). En viktig komponent för om 

skolor har eget skolbibliotek eller ej kan sägas vara antalet elever, varför skolor med 

högre elevantal även tenderar att i större utsträckning också ha eget skolbibliotek. De 

förändringar som genomförts till följd av den nya lagen handlar i stort om att skolorna 

uppger hur de har byggt eller planerar att bygga ett eget skolbibliotek på skolan, även 

utökning av befintligt bestånd och komplettering av nya medier omnämns (Ibid., s. 53). 

 

Rektorerna i studien ställer sig överlag positiva till de nya kraven på 

skolbiblioteksverksamhet (sex av tio). I fråga om hur de tolkar formuleringen ”tillgång 

till skolbibliotek” är den frekventaste uppfattningen att ett eget skolbibliotek skall finnas 

inom skolans område (Ibid., s. 53), samt att skolbiblioteket skall vara öppet varje dag 

och kunna användas aktivt och enkelt. 

 

Maud Hell (2008) har i boken Utveckla skolbiblioteket – Att starta och driva en bra 

verksamhet sammanfattat viktiga råd/åtgärder för rektorer utifrån en föreläsning av 

universitetsprofessorn/skolbiblioteksforskaren Ross Todd vilken grundas i amerikansk 

forskning på området. Här framförs hur rektorer genom sin roll kan stötta en positiv 

utveckling av ett skolbibliotek som spelar en dynamisk roll för elevernas lärande. Det 

framhålls därför en rad åtgärder som en rektor kan göra vart de viktigaste därpå anses 

vara; att tydligt synliggöra sitt stöd, identifiera behoven genom regelbundna möten med 

bibliotekspersonalen, se till att det finns en för ändamålet kontinuerligt uppdaterad 

biblioteksplan, uppmärksamma bibliotekets läge och design samt att genom 

skolbiblioteket diskutera och sprida forskning om lärande (Hell 2008, s. 27f). 

 

4.4 Forskningens relevans för min studie 
I ovanstående litteraturgenomgång finns det många viktiga aspekter som jag bedömer 

vara värdefulla att föra med sig vilka även kan fungera som stöd/jämförelse i min egen 

studies analys och resonerande.  

 

I avsnitt 4.1 tog jag bland annat upp forskning från Limberg (2002) och Cronberg & 

Karlsson (2012) vilka behandlade skolbiblioteket som en pedagogisk funktion och 

skolbibliotekets olika roller utifrån olika diskurser. Limberg (2002) plockar upp viktiga 

teman och perspektiv på skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Det här är relevant för 

min studie när jag själv undersöker mina informanters uttalanden och hur de förklarar 

skolbibliotekets funktion utifrån deras egna perspektiv. När att sedan se till hur 

rektorerna arbetar för att implementera skolbiblioteksverksamhet i elevernas utbildning 

kan jag där gå tillbaka för att jämföra i vilken utsträckning det pedagogiska perspektivet 

är närvarande i rektorernas tankar. Hur olika aktörer ser på skolbibliotek med 

utgångspunkt i olika diskurser enligt Cronberg & Karlsson (2012) är även det en 

angelägen diskussion att ta med sig, vilken belyser olika ställningstagande samt ger en 

inblick för i vilka sammanhang skolbibliotek betraktas som en grundläggande resurs 

och hur. De begrepp som dyker upp härigenom kommer jag förhålla mig till när jag 
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analyserar intervjuerna för att se vilka diskurser som kan tänkas träda fram i rektorernas 

egna utsagor. 

 

I avsnitt 4.2 tar jag upp forskning kring begreppet kvalité. Här undersökte Hell (2010) 

skolbibliotek utifrån ett kvalitetsperspektiv.  Detta är intressant för min studie då det 

finns viktiga argument kring vad som karaktäriserar bra skolbibliotek av hög kvalité och 

vad som är vitala beståndsdelar för en välfungerande verksamhet. Här plockar man upp 

kvalitetsfrågan ur olika perspektiv, utifrån olika aktörsroller, och kan således varsebli 

vilka olika typer av funktioner eller åtaganden som bedöms vara väsentliga för en 

skolbiblioteksverksamhet och de ansvariga för verksamheten.  

 

I avsnitt 4.3 plockade jag avslutningsvis bl.a. in Anderssons (2012) studie vilket har en 

tämligen likartat syfte med min egen studie, dock med en mer kvantitativ metod vilket 

också ämnar kartlägga skånska gymnasierektorers uppfattningar och arbetssätt gentemot 

skolbiblioteksverksamhet. Med hjälp av Anderssons studie hoppas jag kunna jämföra 

implikationerna av den moderniserade skollagen och den nya paragrafen gällande 

tillgång till skolbibliotek. Jag kommer således att ta med mig detta i analysen när jag ser 

på hur rektorerna arbetar för att tillgodogöra tillgången till skolbibliotek för sina elever. 

Härigenom har jag även kunnat uppfånga angelägna frågor kring själva 

tolkningsaspekten av lagen, Andersson tar upp rektorers olika lösningar på ”tillgång” 

till skolbibliotek varför jag kan jämföra dessa med rektorernas i min egen studie. 

 

 

5. Teori 
 

Jag kommer nu gå in på studiens teoretiska utgångspunkt där jag har valt att arbeta med 

den etablerade skolbiblioteksforskaren David V. Loertschers konstruerade checklista; 

skolledarens bibliotekstaxonomi, ur boken Taxonomies of the school library media 

program (1988). Här benämns enligt författaren genom fyra punkter/nivåer de 

nödvändiga organisatoriska komponenterna för en kontinuerlig utveckling inom 

skolbiblioteksverksamheten, rektorernas förhållande till skolbiblioteket. Då denna 

taxonomi specifikt utgår från skolledares perspektiv tyckte jag att det var väl anpassat 

utefter denna uppsats förutsättningar. 

 

Loertschers taxonomin är dels utvecklad för nordamerikanskt skolbiblioteksväsende, 

vart skolbibliotek har prioriterats tämligen högt i jämförelse, samtidigt har den nu ett 

par år på nacken, vilket jag har fått hålla i åtanke när jag tar tagit stöd av dess sortering. 

Varför jag tänker att modellen går att använda till en analys utifrån svenska 

förhållanden år 2013 är hur den på ett tydligt och gott vis skildrar ett 

utvecklingsstadium och ger intressanta perspektiv, och delar, på skolledares synvinklar 

och förhållningssätt.  

 

Maud Hell (2010) som även hon har begagnat sig av Loertschers modell, dock andra 

utgåvan från 2000, när hon undersökte skolbibliotek och hur olika aktörer ser på kvalité 

menar att vi har stor nytta av Loertschers forskning, och därigenom hans modell, i 

Sverige idag. Framförallt när vi ska se till och lära om hur skolbibliotek kan utvecklas 

vidare (Hell 2010, s. 17). Eftersom Sverige, då i förhållande till USA och Kanada, 

ligger lite efter i hur väl etablerade/integrerade skolbibliotek är i skolverksamheten för 

elevernas utbildning finner jag det av intresse att se hur långt studiens rektorer har tagit 

sig i denna utvecklingsmodell. Det gäller följaktligen att som skolledare kunna arbeta på 

samtliga nivåer, parallellt. Det är betydelsefullt att kunna se hur biblioteket blir delaktigt 
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i skolans verksamhet utifrån skolledarens synvinkel och Loertscher har skapat dessa 

nivåer vilka står sig relativt gott i tiden, utan några större anpassningar går den således 

att applicera på dagens skolförhållanden i Sverige. 

 

Med hjälp av Loertschers taxonomi kommer jag att systematisera min analys av det 

empiriska materialet genom att jämföra rektorernas/skolledarnas förhållningssätt genom 

hur de resonerar, vad jag kan finna i deras hållningar och arbetsmetoder som återspeglar 

företeelser ur Loertschers fyra förhållningssätt. Taxonomin förhåller sig fortsättningsvis 

inte vara hierarkisk eller uteslutande, det går därför att möta upp vissa aspekter på olika 

nivåerna parallellt med varandra. 

 

Loertscher betonar rektorns roll som en instruerande ledare, vikten av att se potentialen 

med ett skolbibliotek och att sedan implementera verksamheten i hur skolans 

undervisning bedrivs. Det är viktigt att rektorn således har visioner och ger närande 

support, positiv övervakning och är persistent (1988, s. 46). Han presenterar fyra stadier 

av skolbiblioteksutveckling där rektorn är en nyckelfigur. Det går här i fyra 

utvecklingsled från att vara en isolerad entitet till att vara en integrerad komponent i 

skolan.  

 

5.1 Modellen 
 

Det grundläggande biblioteket: 

Rektorn ser till att samlingen, personal och förvaringsutrymmet/miljön uppfyller 

minimikraven för skolstadgan gällande biblioteksverksamhet, ett basbehov tillgodoses. 

Satsningarna från rektorn är således relativt små (1988, s. 50). 

 

Skolbiblioteket som en självständig enhet: 

I detta utvecklingsskede satsar rektorn mer på skolbiblioteksverksamheten. Detta genom 

att ge skolbiblioteket vitalitet, kraft och synliggöra det inom skolan. Här ser rektorn till 

att resurser som material/utrustning, personal och ett anpassat utrymme finns för 

skolbiblioteksverksamheten. Att det håller en god standard. Vidare att 

biblioteksverksamheten är tillgänglig för individer, små och stora grupper, att fritt 

besöka eller vid planlagda besökstider (1988, s. 50f). 

 

Integreringen av skolbiblioteket i undervisningen på skolan: 
Genom integration stärks bibliotekets ställning. För att skolbiblioteket skall ha en 

inverkan på skolans undervisning måste rektorn således skapa och sprida ett gott klimat 

för användning av skolbibliotek, att rektorn anlägger förväntningar på 

biblioteksverksamheten. Här är det rektorns roll att se till så att skolbiblioteket har 

material/resurser och en samling som är vald och hanteras utifrån att passa och ge stöd 

åt den läroplan som stipulerats på skolan, att ha för sina elever anpassade resurser. 

Rektorn ställer högre krav på sin personal, både ordnar och förväntar sig att planering 

mellan bibliotekarier och lärare kan samordnas. Vidare hur personalen kontinuerligt 

erbjuds vidareutveckling av färdigheter. Att som rektor tillgodose hur en proportionell 

personalstyrka för skolans behov och elevantal finns tillgänglig. Således ser rektorn till 

att övervaka/styra och utvärdera skolbiblioteket, användningen av skolbiblioteket och 

sedermera dess personal (1988, s. 51f). 

 

Medverkan av skolbibliotekets personal i läroplanerna: 
Rektor ser till att skolbiblioteks personal också deltar vid ändringar av kursplanen, 

bibliotekspersonalen görs så delaktig i planering och utveckling av verksamheten och är 
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således en erkänd resurs för skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Rektorn ser till att 

biblioteket betraktas i ett längre perspektiv när det gäller att genomföra förändringar 

kring skolans arbetsplaner och kursplanering (1988, s. 53). 

 

 

6. Metod 
 

Detta avsnitt redogör för studiens metodiska strategier och förhållningssätt. Detta sker 

genom att jag går igenom olika val och ställningstagande för insamlingen av studiens 

empiriska material, fortsättningsvis genom klargörande av vilken förförståelse som 

ligger till grund för studiens fokus. 

 

6.1 Semistrukturerade intervjuer 
 

I linje med undersökningens syfte och forskningsfrågor byggs min empiri utifrån en 

kvalitativ ansats med ett mindre antal informanter. Som insamlingsmetod för studien 

faller således valet på semistrukturerade intervjuer. Detta för att på individnivå tydligare 

kunna varsebli subjektiva uppfattningar, attityder och erfaranden mm från mina 

studieobjekt. Det finns här ingen ambition av att kunna generera en typ av data varifrån 

jag kan dra slutsatser som kan tillämpas på en större population. 

 

En fara med mitt val av informanter; rektorer/skolledare, kan vara att yrkesrollen som 

diplomat eller ambassadör för sin verksamhet påverkar deras uttalanden. Att jag vidare 

arbetar med frågor som löper risk att förefalla känslig i de fall man som skola inte når 

upp till kraven och på det sättet bryter mot skollagen. Initialt hade jag vissa tankar kring 

att det därför i materialinsamlingen skulle kunna framträda tendenser till att rektorerna 

vill framställa sin situation och den arbetsplats man ansvara för i bättre dager, eventuellt 

gå i försvarsställning gentemot studiens frågeställningar. 

 

Min ambition med intervjuerna var att i största möjliga utsträckning själv upprätthålla 

en neutral ställning till frågan, att genom semistrukturerade samtal få fram de 

intervjuades syn på sin tillgång och inställning till skolbibliotek. Att inte lägga 

definitioner eller begrepp i munnen på någon, inte heller servera färdiga alternativ som 

man kan kryssa i då dessa skulle riskerar att återspegla eller begränsas av min egen 

perception. 

 

Pål Repstad (2007) talar i sin bok Närhet och Distans om hur man genom kvalitativa 

intervjuer skapar förutsättningar för att kunna utvinna kännedom om aktörers kontext, 

fortsättningsvis att det finns intresse av att använda intervjuer för att se samband mellan 

hur individer upplever samma sak/situation (Repstad, s. 84). På det sättet tänker jag mig 

passar just denna metod mina intentioner bra. Samtidigt frilägger metodens lösare 

struktur/flexibilitet möjlighet att ställa följdfrågor och anpassa hur samtalet förs framåt 

beroende av informantens individuella sätt att svara/diskutera, de förutsättningar som 

finns. 

 

6.2 Urval 
 

Mitt urval skedde genom att som ett utgångsläge granska Kungliga bibliotekets 

skolbiblioteksstatistik (Skolbibliotek 2012) på region- och kommunnivå i Västra 
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Götaland där jag kunde hitta skolor som själva hade svarat nej på frågan om de hade 

tillgång till skolbibliotek. Huruvida dessa fortsättningsvis kunde sägas ha någon grad/ 

eller annan form av biblioteksverksamhet, som en boksamling eller dylikt, kontra inget 

alls var inte det väsentliga. Huvudsaken var att de själva betraktade sig vara utan en 

biblioteksverksamhet. 

 

För att avgränsa mig ytterligare riktade jag primärt in mig på kommunal och fristående 

skolor på grundnivå (mellan klass1-9), jag kommer inte beblanda dessa med utsagor 

från rektorer vilka ansvarar för undervisning vid skolor på gymnasial nivå, detta för att i 

viss mån bättre kunna ställa rektorernas omständigheter i jämförelse. Fortsättningsvis 

kommer studien inte behandla särskolor eller specialskolor då det riskerade bli för snävt 

och fanns ett mycket mindre antal sådana för det specifika området. Härifrån tog jag 

således initialt kontakt med de för studiens ändamål lämpade skolrektorer via e-mail 

och hörde mig för om deras möjlighet att delta i min studie. 

 

Mättnad är ett centralt begrepp när man talar om urval i mindre kvalitativa 

undersökningar (Bryman 2011, s. 436f), den datamättnad som uppstår när man känner 

att man har det antal intervjuer/tillräckligt empiriskt material som behövs för att temat 

skall kännas uttömt och tillräckligt varierat. För denna studie ville jag därför försöka 

hitta ett antal informanter som kunde kännas tillräkligt för att kunna ge ett omfång 

tänkvärda infallsvinklar. Samtidigt har antalet informanter i studien fått bero på den 

svarsfrekvens som blev, vilken kan sägas var ganska låg. Självklart skulle det vara 

väldigt intressant att få in så många röster som möjligt, även att kunna jämföra olika 

skolformer/nivåer mellan varandra, men med de förutsättningar jag har till godo kändes 

det svårt att lyckas genomföra något sådant. 

 

Då jag är medveten om att t.ex. undersökningens ämne, det faktum att vi närmar oss 

slutet på en skoltermin och därmed svårigheten för informanterna att hinna med kunde 

tänkas fungera som hinder för potentiella deltagares medverkan kontaktade jag initialt 

ett flertal skolor inom det aktuella området. Skolorna var både kommunala och 

fristående skolor på grundskolenivå, detta för att tydligt kunna jämföra skolor som 

genomför och planerar utbildning på samma nivå. Detta drag bidrog fortsättningsvis till 

att antalet skolor som berördes av mina urvalskriterier således också begränsades något. 

Svarsfrekvensen för mitt utskick var till en början ganska låg, därför skickades även en 

påminnelse ut till de skolor som inte svarade i första vågen. Efter detta genomfördes nya 

utskick till skolor som inte blivit kontaktade i första vågen, även här var 

svarsfrekvensen tämligen låg. De skolor som tackade nej till studien uppgav som oftast 

brist på tid, frånvaro av berörd personal under undersökningens tidsperiod, eller ”ingen 

möjlighet” att delta som anledning. Man kan även tillägga att flera av de som ställde sig 

positiva till ett möte föreslog att genomföra intervjun i början av juni eller väldigt sent i 

slutet av maj, något som var en omöjlighet med denna studies ramar. 

 

Av de skolor som kontaktades svarade ca 40% på min förfrågan, av dessa förhöll sig 

hälften positiva till ett möte. I slutändan kunde jag som mest boka in (fyra) intervjuer 

med rektorer från två fristående grundskolor och två kommunala. 

 

6.3 Rektorerna/Skolledarna och deras verksamhet 
 

Rektor A: 

Rektor för en kommunal grundskola, F5 skola, ansvarar för utbildningen av ca 225 

elever från förskoleklass tom årskurs 5 samt fritidshemsverksamhet. För nuvarande 
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finns en mindre ”boksamling” i skolans lokaler, i ett hörn av matsalen (bamba), 

bestående av skönlitteratur och facklitteratur för barn vilka har sorterats någon gång 

ibland efter ämne med inte kontinuerligt varför de vid besöket ligger lite huller och 

buller på hyllorna. Rektor själv uppger att ca 60% av böckerna är inaktuella, 

trasiga/slitna eller ej relevanta varför de egentligen borde slängas eller bytas ut.  

Eleverna får ej låna fritt utan boksamlingen begagnas endast i samband med tillgång till 

lärare under lektionstid/fritidsverksamhet. 

 

Rektor B: 

Rektor för en kommunal grundskolan, F6 skola, ansvara för utbildningen av ca 240 

elever från förskoleklass tom årskurs 6, samt fritidshemsverksamhet. Undervisningen 

har sedan en tid tillbaka bedrivits i tillfälliga lokaler pga. nybyggnation. På den 

nuvarande skolan finns idag en mindre boksamling av skön- och facklitteratur vilken 

dock ligger nedpackad i kartoner pga omflyttning. Boksamlingen har de senare åren inte 

föryngrats eller sorterats i någon större omfattning, ingen personal har heller tillsats för 

ändamålet eller funnits i anslutning till samlingen. Under senaste åren har böckerna 

exponerats i många olika lokaler och fått flytta omkring när annan verksamhet 

konkurerade om samma utrymme. Någon vidare indelning/sortering av böckerna har 

inte skett när de varit uppställda i hyllor. Till hösten planerar rektorn att dela upp den 

nuvarande boksamlingen i två delar, låg- respektive mellanstadienivå, vilka 

förhoppningsvis ska kunna placeras i två tillgängligt grupprum. 

 

Rektor C: 

Rektor för fristående grundskola, F9 skola, ansvarar för utbildningen av ca 200 elever 

från förskoleklass samt klass 1 till 9. Fritidshemsverksamhet. Politisk och religiöst 

obunden friskola. I nuläget finns ingen egen forma av biblioteksverksamhet inom 

skolans egna lokaler, rektorn åberopar i sammanhanget istället ett mindre antal 

kursböcker som finns stationerade i anslutning till varje klassrum. Dessa ”ärvs” vidare 

av klasserna genom att står kvar i rummet medan eleverna genom åren istället vandrar 

vidare till en högre årskurs och nytt klassrum. 

 

Rektor D: 

Rektor för fristående grundskola, F9 skola, ansvarar för utbildningen av ca 340 elever 

från förskoleklass till årskurs 9. Fritidshemsverksamhet. Politisk och religiöst obunden 

friskola. Skolan har sedan 1,5 år tillbaka inte haft någon form alls av 

biblioteksverksamhet i sina egna lokaler. På skolan har det en gång funnits ”ett levande 

bibliotek” vilket då även vårdades och drevs av en ”eldsjäl”, en lärare som även var 

utbildad bibliotekarie. När denne slutade vid skolan sedan några år tillbaka så förföll 

även biblioteksverksamheten varför nuvarande rektor valde att plocka bort den 

verksamhet som återstod då den ansågs otjänlig i sitt skick, ingen uppdatering eller 

organiserande av innehållet, ingen som hade översyn och sakkännedom om samlingen. 

 

6.4 Intervjuguide & intervjusituation 
 

Den semistrukturerade intervjun bygger på en målmedveten konversation där man tar 

hjälp av olika ramverk, en för ändamålet konstruerad stomme/intervjuguide för att föra 

samtalet vidare och fånga förklaringarna på de frågor man söker svar på (Bryman 2011, 

s. 415f). 

 

Inför mina intervjuer konstruerade jag en intervjuguide (se Bilaga för intervjufrågor) 

som var indelad i tre teman; vad är ett skolbibliotek, tolkningar av begreppet ”tillgång 
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till skolbibliotek” samt sist arbetsmetoder kring och implikationer av den nya skollagens 

krav. Denna intervjuguide utgick jag ifrån vid varje intervjutillfälle, vidare tillfördes 

olika följdfrågor för den specifika informantens förklaringar. Intervjuerna som 

genomfördes på rektorernas egna kontor under arbetstid tog ca 30-40 minuter att utföra. 

Intervjuerna spelades in efter godkännande från respektive informant och 

transkriberades sedan. I vissa fall blev intervjuerna avbrutna av kortare telefonsamtal 

eller skolpersonal med ärenden, då pausades inspelningen. I samband med de besök jag 

gjorde på respektive skola bad jag även om att få göra en kompletterande observationer 

utav eventuell befintligt biblioteksverksamhet i skolans egna lokaler för att bära 

upp/jämföra rektorernas utsagor. Detta tog bara några minuter i anspråk, här kunde 

också rektorerna fortsätta att delge underrättelser kring skolans bibliotekssituation och 

vissa utvecklingsplaner. Dessa informella samtal och den information som behandlades 

nedtecknades ner direkt efteråt. 

 

Vid analys och tolkning av intervjuerna synar jag sedermera svaren i förhållande till 

min valda teoretiska ram och analysinstrument, Loertschers bibliotekstaxonomi för 

skolledare, vilket sedan presenteras i sin helhet i avsnittet ”Analys & Resultat”. 

 

6.5 Etiska hänsynstaganden 
 

Det är praxis för dessa studier att följa forskningsetiska rutiner som t.ex. ”informerat 

samtycke” innan man genomför intervjuer (Bryman 2011, s. 135f). Innan intervjuerna 

för denna studie kunde genomföras skickades ett introduktionsblad ut med information 

kring studiens syfte och konfidentialitet, där lite bakgrund förklarades samt att de 

medverkande informanterna och skolornas namn inte skulle användas. 

Rektorernas/skolledarnas identiteter och arbetsplatser osynliggörs alltså i studien då det 

inte är av relevans att peka ut specifika verksamheter. Vidare bad jag om tillstånd, 

deltagarnas medgivande, att få använda deras utsagor i min studie innan intervjuerna 

genomfördes. Innan intervjuerna genomfördes hörde jag mig för med mina informanter 

ifall jag fick spela in samtalet för att på detta sätt tillgängligöra mig bättre under 

intervjun. Samtliga rektorer accepterade detta. 

 

 

7. Resultat & Analys  
 

I detta avsnitt presenteras och behandlas det empiriska materialet för att ämna besvara 

studiens två forskningsfrågor. Vidare genomförs så en analys formad utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkt i Loertschers fyra bibliotekstaxonomier för skolledare vilket har 

funktionen som analysinstrument vid besvarandet av frågorna. Från rektorernas 

respektive förhållningssätt kring studiens frågor kommer jag lyfta fram de aspekter som 

sedan går att jämföra och placera in på den teoretiska modellens fyra utvecklingsfaser. 

 

Jag kommer nu i tur och ordning behandla rektorernas utsagor i förhållande till studiens 

syfte, analysen inleds med rektorernas förhållningssätt och tolkning kring formuleringen 

”tillgång till skolbibliotek” och avslutar således med deras arbetsmetoder och 

implikationer av de nya kraven. 
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7.1 Hur rektorerna förhåller sig till kravet på ”tillgång” 
 

När det kommer till att tolka formuleringen ”tillgång till skolbibliotek” väljer[egen 

kursivering] rektorerna att idag tolka tillgången på det enda sättet skolorna kan sägas nå 

upp till kravet, dvs. genom tillgång till närliggande stadsdelsbibliotek, eller att låna in 

böcker till eleverna via olika lånecentraler osv. När jag här använder ordet väljer så 

hänsyftas det till hur en ovanstående tolkning görs även om samtliga rektorer, förutom 

Rektor C, sedan själva också på olika vis uttrycker hur ”tillgång” torde tolkas som 

tillgång till ett eget fysiskt skolbibliotek inom skolans lokaler, varför de tillstår hur de 

inte kan sägas nå upp till den standard skollagen sannolikt, enligt deras egen förståelse, 

eftersträvar: 

 
Rektor B: Som jag sa så får man ju anpassa sig till verkligheten. Vi har tillgång till det 

kommunala biblioteket, vi har tillgång till skolbibliotekscentralen. Så att visst har vi 

tillgång men det är ju inte samma sak, framför allt inte för de små barnen, när de kan gå in i 

ett bibliotek och hitta med någon kompetent personal som vet precis vart allt befinner sig, 

det har i ju inte idag men det ska vi. 

 

Även hos Rektor D förs en snarlik argumentation där tillgång avslutningsvis ändå 

omvandlas till något som skolan inte kan sägas erbjuda till fullo: 

 
Rektor D: Ja jo men jag tänker såhär att om det nu är tillgång till så betyder inte det att 

man måste ha det på plats i skolans lokaler, att det måste vara vårt utan då skulle det ju 

kunna fungera som det gör idag. Om det nu bara är att leva upp till lagen krav som är det 

viktiga. Så då tolkar jag det väldigt vitt…[ det står ju inte att varje skola ska ha ett, även om 

jag tror att det är det som är meningen.] 

 

Vad som övergripande går att utläsa av rektorernas utsagor är hur det fysiska rummet är 

starkt betonat när man talar om tillgång till skolbiblioteksverksamhet, skolbiblioteket 

ses som en fysisk entitet. Även den fysiska boken och elevernas läsning träder klart 

fram som det primära innehållet i verksamheten var skolbiblioteket också därigenom 

blir bunden till en praktisk funktion där man sköter och tillgängliggör samlingen. 

Rektor B: ”Ja det är utbildningen, alltså böcker är utbildning. Jag tror mera egentligen 

på det än datorer, sen vet jag ju att visst vi måste ju ha datorer”. När Rektor A förklarar 

sin aktuella situation runt deras existerande biblioteksverksamhet och hur denna inte 

kan ses hålla måttet enligt skollagen används följande förklaring vilket är en ganska 

utmärkande inställning: Rektor A: ”Men vi håller väl inte måttet på det, det är mycket 

vi inte håller måttet på kan jag meddela, inte bara böcker”. 

 

Parallellt som fokuseringen på det fysiska rummet och den fysiska boken som 

elementärt material präglar rektorernas utsagor förekommer också en vidareutveckling 

av begreppet skolbibliotek ju längre intervjuerna fortgår. När det längre fram 

argumenterar för hur skolbibliotek kan fylla någon funktion för eleverna, och vidare för 

lärarna, dyker andra viktiga funktioner in i sammanhanget: Rektor C: ”Att ja, att kunna 

ha möjligheter till fördjupning tänker jag, att de bräddar sin uppfattning, utbildning, 

kunskap. Möta tankar”. Även Rektor D är inne på samma linje med det viktiga mötet:  

 
Rektor D: Sen är det ju roligt med, dom riktigt levande biblioteken gör ju mycket annat 

också. Det handlar ju inte bara om böcker utan det handlar om mycket andra saker. Att det 

blir en mötesplats för olika människor, olika åldrar, ja olika synsätt. 

 

När rektorerna A, C och D talar om sina nuvarande besök till de kommunala 

stadsdelsbiblioteken talar man om hur dessa möjliggör tillgången till en ”god standard”, 
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att man härigenom kan visa eleverna en välfungerande verksamhet som också inspirerar 

till bruk. Rektor A ser det positiva med ett kommunalt bibliotek som i motsats till deras 

egna är ”rätt så väl förspänt”. Rektor C talar också om den viktiga upplevelsen av att 

besöka ett stort välsorterat bibliotek, vidare valmöjligheten som medföljer för eleverna. 

Rektor D som själv beslutade att lägga ner den biblioteksverksamhet som fanns kvar på 

sin skola motiverar detta med det problematiska i att kalla en boksamling, utan 

tillhörande personal och någon som vårdar detta, för bibliotek: 

 
Rektor D: Jag kan tänka att det är bättre om man får tillgång till ett riktigt bibliotek med 

någon som är insatt i de specifika frågor som det kräver. Än att som här på skolan ha ett 

rum som kallas bibliotek, jag menar, det är att luras tycker jag. 

 

Vidare anför Rektor D under intervjun hur detta skulle ge en felaktig bild för både 

elever, lärare och inspektörer. Hur hen trots lagändringen valde att plocka bort sin 

kvarvarande verksamhet då det egentligen bara skulle bli ”ett namn på någonting som 

inte stämde”. 

 

Diskussionen om det levande skolbiblioteket förekommer i samtliga fall, dock i olika 

utsträckning. Vad som generellt kännetecknar diskussionerna om det levande 

skolbiblioteket är i första hand en tillhörande och aktiv personal eller bibliotekarie som 

t.ex. vårdar, uppdaterar och har översikt över boksamlingen samt fungerar bollplank åt 

lärare. I det levande biblioteket kan eleverna också gå och låna böcker och hitta 

information, eller söka stillhet under raster. Vidare blir lärarnas möjligheter till att 

använda biblioteket i utbildningen en viktig del, att kunna sporra elevers läsning, 

entusiasmera och att ge barn möjlighet att förstå hur det fungerar: 

 
Rektor D: Sen tänker jag att skolbiblioteket tillför ju både lärare och elever en hel del 

också. Möjligheten att faktiskt låna böcker och träffa någon som kan prata om texter på 

olika sätt, som är insatt, som kan hjälpa dig vidare i din läsning. Som kan vara ett bollplank 

för lärare som vill hitta ny litteratur eller som vill få sina elever att läsa på ett annat sätt. Så 

jag ser det ju som en möjlighet, en mycket stark resurs i skolverksamheten. 

 

Rektor B tar i diskussionen kring ”tillgång” upp aspekten kring ett skolbibliotek som 

skolans hjärta, varför en tillgång till stadsdelsbibliotek eller likande lösningar inte kan 

sägas motsvara denna funktion. Rektor B talar gärna om sin tidigare erfarenhet av ett 

väl fungerande skolbibliotek vid en tidigare punkt i sin yrkeskarriär, vilket också sägs 

komma att prägla hens syn på hur ett skolbibliotek bör vara och vad som ska 

eftersträvas. Något som dock upplevs svårt att sätta i spel med de förutsättningar som 

existerar på nuvarande arbetsplats. Vidare talar Rektor B om sitt arbete med att planera 

inför det framtida skolbiblioteket i den ombyggda skolan varför vissa studiebesök har 

genomförts på andra nybyggda skolor med skolbibliotek: 

 
Rektor B: Jag har åkt runt och tittat på några nya skolor och deras. Och ibland kan jag 

känna att biblioteket har hamnat där av pliktskyldige på något sätt, -man ska ha ett 

bibliotek, ja och då har vi ett där! Så vill ja ju inte att det ska vara utan det ska ju verkligen 

vara hjärtat utav huset. 

 

I och med detta görs en distinktion mellan att ha ett bibliotek för ”att nå upp till 

skollagens krav” och att ha ett levande bibliotek som både används och betraktas som 

en viktig resurs och grundpelare för skolverksamheten. Även rektor A lägger fram 

drömmen om ”ett levande skolbibliotek” som en synlig ”oas i skolan”, bemannat med 

personal där man kan komma och gå hur man vill under bestämd öppettid. För tillfället 

begränsas tillgången till skolans egen boksamling genom dess placering i matsalen var 
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så även annan verksamhet tar plats vilket avstänger fri tillgång till materialet. Besök 

görs således endast i sällskap med lärare. 

 

Rektor C är den rektor som avviker mest från övriga rektorers tämligen jämförbara 

uppfattningar och drömmar om ett eget skolbibliotek. Hen delger istället sina 

funderingar kring hur relevant det egentligen kan var för sin lite mindre skola att ha ett 

eget skolbibliotek när det finns ett stadsdelsbibliotek som håller en sådan god kvalitet 

vilket ett litet presumtivt skolbibliotek i deras egna lokaler aldrig skulle kunna mäta sig 

med. Att även om skolan skulle samla ihop sina böcker i ett rum och driva igång en 

biblioteksverksamhet så skulle det inte räcka till, varför det oavsett förefaller oerhört 

viktigt att besöka ett riktigt stort kommunalt bibliotek enligt hens mening. Det finns 

heller inte några aktiva planer för att i framtiden kunna bedriva och bygga upp en egen 

biblioteksverksamhet i just denna skolas lokaler, något som annars gärna plockas upp 

hos de andra rektorerna under deras intervjuer. 

 

Genom intervjuerna varseblir jag således hur rektorernas tankar och inställning kring en 

önskvärd situation präglas av vissa reflektioner och medvetenhet kring bland annat 

vikten/fördelar med anpassat material, tillgänglighet till biblioteksverksamhet under 

skoltid med en inkorporerad aktiv personal. Här rör sig också rektorerna i högre grad in 

på Loertscher tredje utvecklingsnivå vilken fångar upp integrering av skolbiblioteket i 

undervisningen. Ett skolbibliotek som håller god standard behöver enligt rektorerna 

sammanfattningsvis innehålla adekvat personal, anpassad fack- och skönlitteratur men 

även någon form av tillämplig databas, vilket omnämns utav Rektor A, B och D. Rektor 

C är den av rektorerna som i högre grad kommer in på informationssökning via internet 

och användandet av datorer, varför detta även kunde ses som ett slags komplement till 

avsaknad av egen biblioteksverksamhet, dock trycker hen på att datorn aldrig skulle 

kunna ersätta den tryckta boken och dess funktion.  Ingen av skolorna har idag tillgång 

till anpassade databaser, bibliotekskatalog för sin samling eller likande. På samtliga 

skolor finns emellertid tillgång till bärbara datorer som flyttas in och ut ur klassrummen 

vid användning. 

 

Vid frågan om vad som kännetecknar ett bra skolbibliotek går likväl Rektor A ifrån 

fokuset på den fysiska lokalen och de materiella resurserna med att betona vikten av att 

anlägga ett gott klimat för biblioteksverksamhet och användning genom en vuxens 

engagemang: Rektor A: ”Ett bra skolbibliotek behöver inte betyda väldigt många 

volymer. Utan det är snarare entusiasmen hos en vuxen som kan vägleda barn och 

entusiasmera för det på olika sätt, skulle jag säga”. Ett levande bibliotek, utvecklar 

Rektor A, är en verksamhet varigenom man bl.a. kan sporra sina elever och regissera 

olika situationer där man tillsammans kan läsa böcker och sedan berätta för varandra 

vad man lärt sig. 

 

Rektor D är ensam bland informanterna att uttrycka en vilja för en slags 

vidareutbildning inom själva området ”bibliotekskunskap”, något jag tycker kan liknas 

lite vid den hållning som rektorer bör arbeta för inom den tredje utvecklingsfasen enligt 

Loertscher taxonomi: 

 
Rektor D: I förlängningen så tänker jag att man borde ha någon form av det man kallar för 

bibliotekskunskap, och det behöver ju inte vara så avancerat men att man försöker fördela 

det under ett visst antal år och med olika grader av svårigheter. Alltså att man utvecklar 

kunskapen för eleverna om bibliotek och vad de har för möjligheter att hjälpa till med.  
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Detta skulle således vara en utbildning som hen menar kan understödja och anlägga ett 

klimat för eleverna att självständigt kunna använda sig av bibliotek och de resurser som 

finns att tillgå därigenom. 

 

En liknande aspekt av att försöka anlägga ett gott klimat för biblioteksanvändning, för 

att skolbiblioteket i slutänden ska kunna ha inverkan på skolan utbildning, framkommer 

även i hur Rektor A har fått gensvar från sina pedagoger gällande tillgången till deras 

egen boksamling i skolan lokaler. Hur behållandet av boksamlingen verkar som en 

signal för eleverna, personal och föräldrar att man inte gett upp/att det är en viktig 

verksamhet värd att behålla och ha tillgängligt i skolans lokaler: 

 
Rektor A: Vi vill att den ska vara kvar den där boksamlingen i alla fall det är ändå en 

signal om att vi inte har gett upp det! Okej fine sa jag, då kör vi på det. Och det är ju ändå 

en yttring som dom tog parti för, alltså något som inte är ett bibliotek men som ändå inte är 

ingenting, utan det är ändå några böcker som står där. 

 

Jag har i detta avsnitt redogjort för rektorers förhållningssätt och tolkningar kring 

skollagens krav på tillgång till skolbibliotek. I följande avsnitt kommer jag även gå in 

på hur rektorerna faktiskt arbetar/deras metoder och arbetssätt för att implementera 

tillgång till skolbiblioteksverksamhet för sina respektive skolor. 

 

7.2 Arbetsmetoder för att implementera biblioteksverksamhet  
 

Samtliga rektorer arbetar idag på den nivå som kan sägas motsvara skolledarens 

engagemang för det grundläggande biblioteket enligt Loertscher. Både Rektor C och D 

kallar själva sin egen biblioteksverksamhet för ”obefintlig” medan Rektor A och B 

säger sig ha ett fundament till något som skulle kunna utvecklas mot att bli ett levande 

bibliotek. Samtliga rektorer samarbetar därför just också på olika vis med kommunala 

stadsdelsbibliotek, skolbibliotekscentralen och bibliotekstjänst för att nå upp till det så 

kallade minimikravet på tillgång till skolbibliotek. Fortsättningsvis ger tre av rektorerna 

tydliga uttryck för att detta inte är en helt optimal eller önskvärd lösning på frågan. Den 

fjärde rektorn, Rektor C, är istället mer besvärad över ifall Skolinspektionens 

formulering om ”på rimligt avstånd” till ett stadsdelsbibliotek kan sägas motsvara det 

avstånd som idag ligger mellan skolan och det närmsta kommunala biblioteket. Då hen 

annars ger uttryck för att vara ganska nöjd med sin nuvarande lösning gällande tillgång 

via stadsdelsbiblioteket för sin mindre skola. 

 

Efterson det ligger en klar fokus på hur tillgång till skolbibliotek också tordes tolkas 

som tillgång till ett eget skolbibliotek inom skolans lokaler bekänner både rektor A och 

D vid frågan om implikationer av den nya skollagen hur detta i främsta hand betytt 

ängslan och dåligt samvete framför aktiva åtgärder/utvecklingsarbete då dessa inte haft 

några resurser till att förvärkliga vad de skulle vilja: Rektor D: ”Nej det tror jag inte att 

det har, förutom det att vi har lite dåligt samvete då. Så är det ju, det dåliga samvetet har 

ökat lite. Men i övrigt har det nog inte hänt någonting”. Rektor A besvara samma fråga 

på liknade vis: 

 
Rektor A: Ja de får mig att må ännu sämre höll jag på att säga. Alltså det är väl ungefär det, 

rent praktiskt eller konkret så har de inte betytt så mycket för jag ser inte hur jag ska kunna 

genomföra det, jag ser inte det. Och det måste ju till medel eller resurser för att man ska 

kunna göra det och frågan är ju jätteviktig. 
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Konsekvenserna av de nya kraven har snarare än rent praktiska åtgärder resulterat i 

vissa överläggningar på skolorna kring hur de fortsättningsvis kan arbeta med frågan, 

något som Rektor C benämner som något positivt att man därigenom satt igång att 

resonera då detta anses vara en viktig fråga värd att lägga tid på. 

 

Som tidigare framgått är det i hur rektorerna faktiskt arbetar rent praktiskt i dagsläget 

som Loertschers utvecklingsfas för ”Det grundläggande biblioteket” går att applicera på 

resonemangen. När rektorerna istället talar mer teoretiskt om sin inställning till 

skolbibliotek eller utvecklar sina tankar om en idealsituation kommer delvis Loertschers 

återstående tre faser in ytterligare i argumentationen. Något som motsvarande inte 

riktigt går att möta upp i deras konkreta förfaringssätt. 

 

I Loertschers andra utvecklingsnivå framläggs hur rektorn nu utöver en minimistandard 

här tillgodoser progressioner gällande fyra nyckelområden för biblioteksverksamheten; 

material/utrustning/utrymme, personal, resurser och tillgänglighet (1988, s. 50). Som 

främsta hinder till att undersökningens skolor skall ha egen biblioteksverksamhet som 

kan utvecklas och fungera självständigt med vitalitet och kraft benämns både bristen till 

en lämpligt lokal och avsaknad av ekonomiska resurser som genomgående hämmare. I 

samtliga fall blir dessa orsaker helt avgörande för hur skolorna hanterar 

skolbiblioteksfrågan. 

 

När rektorerna talar om sina ambitioner eller drömmar om en framtida 

skolbiblioteksverksamhet är personal som tidigare nämnt en viktig aspekt för att hålla 

god standard. Både Rektor A och Rektor B betonar dock här att detta nödvändigtvis inte 

behöver vara just en anställd skolbibliotekarie, istället har lärarna eller personal vid 

stadsdelsbibliotek en mer naturlig roll i hanteringen och ansvaret för tillämpning av 

biblioteksresurser mot eleverna: 

 
Rektor B: Det är just detta att det bör finnas en tjänst. Kan ju vara en lärare, det behöver ju 

inte alltid vara en bibliotekarie det kan också vara en lärare men det måste finnas någon 

som har intresse och har tid att ägna sig åt detta. 

 

Rektor A ser gärna att tillsättandet av en tjänst, där någon kan ansvara för sortering av 

skolans boksamling, och framordnandet av en särskild lokal avsedd för endast 

biblioteksverksamhet kunde ”levandegöra” deras befintliga samling. Det finns inget i 

hens kommentarer på ämnet som ger uttryck att det måste vara en personal med 

bibliotekariekompetens eller likande utbildning som även fungerar likt en pedagogisk 

resurs: 

 
Rektor A: Det är ju viktigt att kunna ha något. Det som skulle behövas för att det skulle 

fungera något sånär det är ju att man hade haft någon person som kunde hålla efter det. Om 

man inte hittar böckerna vart de förmodas vara så blir det ju inte så bra. Så det är det som 

fattas. 

 

Tvärtom återspeglar Rektor A’s betraktelser under intervjun en ganska konservativ syn 

på vad en bibliotekspersonal skulle kunna erbjuda för hens skola; att främst 

hålla/hantera och sortera en boksamling. Samma rektor kommer således flera gånger in 

på hur man kunde tänkas lösa personalfrågan genom att använda obetalda praktikanter 

från arbetsförmedlingen då just sorteringen av böckerna, att kunna hitta fram böcker och 

att hålla snyggt på hyllorna betonas i främst grad: 

 
Rektor A: [såna som inte kostar någonting som går till arbetsförmedlingen, ibland har man 

tur så kan man få en riktig pärla och ibland så är det mycket bekymmer och besvär…], Men 
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ändå överväger jag allvarligt att till hösten skaffa en sådan, en vuxen med specialuppdrag 

att försöka hålla boksamlingen där. 

 

Istället för en bibliotekarie får skolans lärare/pedagoger en mer betydande roll för 

elevernas lärande genom biblioteksverksamhet och tillgången till böcker. Det är först i 

slutet av intervjun som Rektor A självmant plockar fram ordet ”skolbibliotekarie” och 

ger denne en mer utvecklad roll, här som impulsgivare: 

 
Rektor A: Förr i världen så fanns det ju till och med något som kallades för 

skolbibliotekarie, och vad är det för någonting idag och vad ska denna där kunna och göra? 

Har man då möjlighet att anställa någon som vandrade runt här i våra skolor eller något 

sånt, om man hade gjort en satsning på det kunde man tänka vilken effekt det skulle haft då. 

Om man kunde låna denna där i ett ex antal veckor och så kunde hon flytta sig runt och ge 

impulser som sen skulle kunna vara och så fick hon komma och klappa igen ja det hade 

kunnat vara jättebra. 

 

Rektor D och C talar däremot tydligare kring skolbibliotekarien och vilken funktion en 

sådan kan ha. Bibliotekarien avskiljs där lite tydligare från lärare och övrig personal 

genom sin kunskap och yrkeskompetens, men även hur dess relation med eleverna kan 

fungera. Rektor C berättar också i sammanhanget om en tidigare arbetsplats där just 

skolbibliotekarien var en viktig gestalt vilket hade elevernas förtroende och god relation 

med många. Här tilldelas således bibliotekarien även en stödjande funktion i 

kombination till det fysiska biblioteksrummet vart elever, framförallt udda elever, 

kunde hitta lugn och få vara i skym undan. När Rektor C talat om detta framträder en 

uppfattning kring skolbiblioteket och skolbibliotekaries potentiella roll för att i positiv 

bemärkelse främja elevhälsa och fungera likt en fristad för eleverna. På den nuvarande 

skolan finns dock ett etablerat elevstöd och en bibliotekarie och ett bibliotek med den 

funktionen skulle därför kunna bli överflödig, menar Rektor C: 

 
Rektor C: jag kan inte riktigt se att det skulle vara relevant att ha det på den här skolan för 

vi har ju ändå så pass mycket elevhälsa och personal och skolhälsa och skolkurator och 

skolsköterska och väldigt engagerade klasslärare som känner sina barn och sådär. 

 

Rektor D är den enda rektorn som uttrycker specifikt hur hen i framtiden, när ekonomin 

tillåter, avser anställa en utbildad skolbibliotekarie på deltid vilken kan understödja och 

ansvara för att rusta upp och utveckla/sköta biblioteket till sin forna glans och 

tillämpning för skolan undervisning: 

 
Rektor D: när vi ökar antalet elever så ökar ju också våra intäkter, och då ökar ju också även 

möjligheten att förändra resursfördelningen gällande personal och i det så är ju tanken att vi 

ska kunna anställa en bibliotekarie som får hjälpa till med att starta upp och starta om och 

integrera då biblioteksverksamheten i skolans verksamhet. 

 

 

På undersökningens samtliga skolor försiggår ingen utvärderingsverksamhet gällande 

biblioteksverksamhet och tillgång till skolbibliotek för eleverna. Även vid de två 

kommunala skolorna, A& B, som idag tillhandahåller någon form av boksamling i 

skolans egna lokaler görs inga aktiva handlingar för att utvärdera det befintliga läget. 

Rektor B menar att samlingens ständiga förflyttning försvårar eventuell utvärdering: 

Rektor B: ”Man kan ju inte direkt säga det, för här håller vi mest på att flytta runt och 

packar ner i lådor och packar upp och packar ner, så att här utvärderar vi inte så mycket 

nej”. 
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Utvärdering av verksamheten kan annars ses som ett viktigt segment eller grundpelare 

för att genomdriva och samtidigt vidareutveckla en verksamhet, att levandegöra sin 

organisation. I Loertschers tredje utvecklingsnivå betonas just hur rektorn övervakar 

och utvärderar skolbiblioteksverksamheten, dess användningar och personal.  När jag 

frågar rektorerna hur man arbetar och planerar sina besök på stadsdelsbiblioteken eller 

hur biblioteksverksamhet idag generellt integreras i skolornas undervisning uppstår 

vissa svårigheter att ge uttryckliga svar. Detta då samtliga rektorer helt enkelt har 

överlåtit till varje enskild klasslärare att ta ansvar för att driva och genomföra besök till 

kommunala bibliotek och låna in böcker från lånecentraler, vidare inviteras skolorna av 

de kommunala biblioteken inför vissa programverksamheter för elever i passande 

åldersgrupp. Det finns för undersökningens skolor i nuläget inga konkreta eller 

nedtecknade planer för hur att integrera biblioteksverksamhet i undervisningen, inte 

heller i vilken utsträckning eller hur ofta biblioteksbesök och olika 

temaveckor/författarbesök behöver genomföras varje termin i för olika årskurser. 

Rektor B menar att man i stor utsträckning måste anpassa sig efter den realiteten som är, 

att det är svårt att stifta i vilken utsträckning dessa besök ska ske på förhand.  På den 

skola hen arbetar ligger svårigheten bl.a. i att kunna hitta tillfällen då man kan få med 

sig ytterligare en person som stödjer en annars ensam klasslärare vid biblioteksbesök 

samtidigt spelar klassammansättningen in: 

 
Rektor B: Jag tror att det är lite olika beroende på vad man har för klasser och om man har 

elever som klarar av att gå dit bort utan att någon försvinner, så det blir ju också lite att 

anpassa till den realiteten som är. Om man är… om man har tillgång till att vara två stycken 

lärare, det är ju rent praktiska saker som gör det. 

 

Rektor C är relativt ny som rektor och innehar en förhållandevis ny funktion för en 

friskoleform som på senare tid genomgått många organisatoriska förändringar bl.a. till 

följd av den nya skollagen. Vidare genom tillsättande av rektorer, efter en 

rektorsreform, för skolorna framför ett sedan tidigare styrande kollegium. Rektor C 

medger under intervjun att hen är mycket dåligt insatt i huruvida det har funnits någon 

slags plan eller utvärderingsarbete sen tidigare; Rektor C: ”vi har ingen genomgripande 

plan för hur det ska ske i vår skola i de olika årskurserna. Nu är det lite utifrån lärarnas 

intresse, kunskap, förmåga. Och så får det ju inte vara nej”. De senaste åren har för hen 

som rektor i stor utsträckning bestått av att komma ikapp och beta av olika frågor som 

genom skollagen gjort sig gällande även för friskolor, varför kanske inte 

biblioteksfrågan har varit högst prioriterad. Hen blir genom intervjun väldigt angelägen 

om att vidare kontrollera hur skolans situation verkligen ser ut och sammanfattar därför 

under intervjun ett potentiellt underlag till utvärdering av hur hennes lärarstab använder 

stadsdelsbiblioteket och i vilka syften. 

 

Att inte anlägga någon plan för hur biblioteksverksamhet ska integreras i 

undervisningen eller att vidare inte heller genomföra någon utvärdering kring den 

verksamhet man begagnar sänder i sin tur ut vissa signaler om att 

biblioteksverksamheten inte kan vara vidare högt prioriterad eller genomarbetad för ett 

längre perspektiv. Rektorerna i undersökningen visar på hur dessa genom att inte kunna 

ge klara svar på vad för typ av integreringsplaner eller utvärderingar som kunde 

behövas, eller finns, genom detta inte själva som huvudansvarig sätter sig in i dessa 

frågor och inte har tagit sig an en drivande roll genom att ställa övergripande krav eller 

ha förväntningar på sin skolverksamhets tillgång och integrering av 

skolbiblioteksverksamhet. 
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8. Diskussion & slutsatser 
 

Uppsatsen hade som syfte att undersöka vilka förhållningssätt och arbetsmetoder som 

fanns hos de tillfrågade rektorerna kring vad ett skolbibliotek är och vad ett sådant bör 

vara, huruvida det kan fylla någon funktion för elevernas utbildning. I detta avsnitt 

kommer jag vidare koppla an till tidigare forskning och litteratur genom att sätta den i 

förhållande till de resultat och diskussioner som sprungit fram ur min egen 

undersökning. 

 

8.1 Forskningsfråga 1 
 

Studiens första frågeställning löd: 

 

Hur förhåller sig rektorerna till kraven från den nya skollagen gällande ”tillgång till 

skolbibliotek”? Finns det likheter/skillnader i sättet att argumentera för den här 

frågan? 

 

Genom min empiri varseblir jag hur komplext det kan vara att i lagstiftning utgå från 

relativt lösa formuleringar som tillgång och skolbibliotek. Jag menar att som i lagen 

använda ordet skolbibliotek föranleder till att undersökningens rektorer också i hög grad 

likställer tillgång till skolbibliotek till en biblioteksverksamhet som bedrivs inom 

skolans egna lokaler. Samtidigt väljer idag rektorerna att förhålla sig till formulering 

”tillgång till skolbibliotek” på det enda sätt vilka de kan sägas leva upp till kraven från 

den nya skollagen; att ha tillgång till närliggande (subjektiv avståndsbedömning) 

stadsdelsbibliotek samt genom inlåning av böcker till klassrummen genom olika 

bokpoolscentraler, att ha temaveckor och författarbesök osv. 

 

Genom intervjuerna anläggs tämligen starkt fokus kring skolbiblioteket som en fysisk 

entitet, liknande den diskurs benämnt som ”Bokrummet” vilken gestaltades i Cronberg 

och Karlssons (2012) diskursanalytiska studie kring hur skolbibliotek gestaltas i olika 

forum. I ”Bokrummet” utgör således den tryckta boken en grund för aktiviteter och 

elevernas läsning, biblioteksverksamheten är bunden till en praktisk funktion att kunna 

sköta och tillgängliggöra samlingen. Inom denna diskurs rör sig samtliga rektorer flitigt 

med sina argument när man talar om hur biblioteksverksamhet idag förekommer eller 

tas i bruk/integreras. Vidare rör sig rektorerna i den diskurs vilken benämns som ”Det 

mångfacetterade rummet” (Cronberg & Karlsson, s. 46) när dessa talar om vilka 

funktioner ett skolbibliotek kan ha för elever och lärare; att möta andra perspektiv, 

tankar och möjligheter till ett mer fritt sökande och lärande även andra former av 

programverksamheter.  

 

Cronberg och Karsson (2012) menar själva att diskursen som omnämns som 

”Pedagogen” är den diskurs som kan sägas leva upp till Skolinspektionens tre krav i 

högsta grad, att diskurser som ”Det mångfacetterade rummet” och ”Bokrummet” endast 

delvis når upp till dessa krav. Hur ”Bokrummet” kan sägas sakna en tydlig funktion i 

elevernas utbildning och ”Det mångfacetterade rummets” uppfattningar om 

skolbibliotek ses som ”särskilt frikopplad från det organiserade lärandet i skolan” 

(Cronberg & Karlsson, s. 49). I min studie kan detta i viss mån bekräftas genom att se 

till rektorernas avsaknad av tydliga nedtecknande planer eller dokumentation för hur de 

ska integrera biblioteksverksamhet i undervisningen. Att som rektor anlägga 

förväntningar eller ställa enhetliga krav på sin personal för att tillgodose eller använda 
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biblioteket och dess resurser i skolans undervisning i ett längre perspektiv, ett enligt 

egen åsikt ett nödvändigt måste. 

 

Limberg (2002) talar i sin studie (kunskapsöversikt) kring skolbibliotekets pedagogiska 

roll om IKT-utvecklingens betydelse för skolbiblioteken. Hur man genom att anamma 

nya informationsverktyg och pedagogik på skolbiblioteket för att bredda elevernas 

kunskaper inom detta område vilket därigenom också kan ses stärka bibliotekets 

pedagogiska roll. För min egen studie valde jag att avgränsa mig till skolor på 

grundskolenivå, de rektorer jag mötte här betonade hur dessa genom sin skolverksamhet 

först och främst verkar för att kunna ge sina elever grundverktyg för att ta sig vidare; 

läsa, skriva och räkna. På det sättet kan man tänka att datorbaserad undervisning inte är 

lika förekommande eller prioriterad. 

 

Samtliga rektorer i min undersökning tyckte att den tryckta boken var ett gott medel till 

att ge barnen dessa grundverktyg, biblioteket kunde därför härigenom också ses som en 

port. Läsförståelse var ett ämne som var flitigt trakterat under samtalen med rektorerna. 

Limberg (2002) beaktar skolbibliotekets roll för elevernas läsning som en ofta 

förekommande roll inom forskning, här är det bl.a. vanligt att ta fasta på att tillgodose 

bredd och variation på texter, även att kunna erbjuda möjlighet för eleverna att välja sin 

läsning (Limberg, s. 54f). Alla rektorer i min studie plockade, om än i olika grad, upp 

problematiken med datoriserat material och själva datorn som verktyg för arbetet kring 

läsförståelse. Det finns uttryck för en viss oro om att den tryckta boken som medium är 

på väg bort och rektorerna kontrasterar då boken, med för elever väl anpassat innehåll, 

mot datorn var obegränsad och okontrollerad information finns att tillgå. Det finns ett 

visst motstånd hos några av rektorerna till att förlita sig på datorn när det kommer till 

läsförståelse, det är dock svårt att se hur starkt detta ter sig och hur det påverkar själva 

undervisningen. Jag funderar själv, med studiens avgränsning mot grundskolor i åtanke, 

hur det skulle ha sett ut ifall jag vandrade upp i årsklasserna och istället hade undersökt 

skolor på t.ex. gymnasienivå där datorerna möjligt är ett vanligare förekommande 

verktyg. Hade man kunnat diskutera och se vad IKT-utvecklingen har haft för betydelse 

för skolbiblioteket och dess pedagogiska roll i högre grad då? 

 

Rektorerna medger avslutningsvis att skollagens paragraf är otydlig, även 

skolinspektionens krav förefaller lite svårbegripliga enligt en rektor. Skollagens 

paragraf tycks svår att hantera samtidigt som det i grunden anses vara positivt att den 

tillkommit enligt rektorernas mening. Likande uppfattningar delades av flera av rektorer 

i Anderssons studie (2012, s. 53). Rektorerna ställer sig således positiva till att 

skolbiblioteksverksamhet tilldelas ett utrymme i skollagen. Samtidigt som dess 

otydlighet medgör att skolorna idag kan sägas nå upp till dess krav genom alternativa 

lösningar på tillgång förklarar samtliga rektorer hur paragrafen egentligen sannolikt 

hänsyftar på tillgång till ett eget skolbibliotek inom skolans lokaler, men att man då 

borde skriva ut det för att man helt ska kunna ta ställning till detta. 

 

Detta avsnitt tog upp de slutsatser jag drar utifrån rektorernas tolkningar och 

förhållningssätt gentemot den tillgång till skolbibliotek skollagen stipulerar. Jag 

kommer nu övergå till mina reflektioner och slutsatser utifrån hur rektorerna arbetar för 

att implementera biblioteksverksamhet för deras skolor. 

 

8.2 Forskningsfråga 2 
 

Studiens andra forskningsfråga löd: 
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Vilka arbetsmetoder använder rektorerna för att implementera biblioteksverksamhet på 

deras skolor, vilka konsekvenser har den nya skollagen gällande skolbibliotek haft för 

deras skolverksamhet? Finns det likheter/skillnader i sättet att arbeta med denna fråga? 

 

Rektorerna i denna studie samarbetar alla idag på olika vis med kommunala 

stadsdelsbibliotek, genom att låna böcker av lånecentraler, skolbibliotekscentralen, 

bibliotekstjänst och att ha olika författarbesök eller temaveckor där böcker utgör en 

viktig materialgrund. Detta för att kunna tillgodose en tillgång till skolbibliotek. På det 

sättet är deras arbetsmetoder ganska jämförbara med varandra varför det inte är några 

markanta skillnader i sättet att rent praktiskt hantera denna fråga. Det finns istället mer 

differenser i sättet som rektorerna tänker kring skolbibliotek, bedömning av dess 

relevans och vad ett skolbibliotek innefattar/möjliggör. 

 

Bemanning av ett skolbibliotek var något som ansågs betydelsefullt enligt samtliga 

rektorer, det beskrivs bland annat som ett viktigt led för att ”levandegöra” ett 

skolbibliotek. Dock varierade bemanningens omfattning eller vad ett sådant uppdrag 

kunde innebära mellan de olika rektorerna. Hell (2010) menar att det är viktigt att låta 

skolbibliotekariers och lärares olika kompetenser komplettera varandra, varför man 

behöver ha förståelse för vad respektive roll kan generera och inte låsa fast dem (Hell, 

2010, s. 57).  Hos två av min egen studies rektorer diskuteras en potentiell 

skolbibliotekaries roll och betydelse i högre grad kopplat till en pedagogisk funktion, 

dessa reflektioner underbyggs av tidigare kontakt/möte med en etablerad 

skolbibliotekarie vilket således också ansågs ha en viktig funktion i olika utsträckning 

för skolans verksamhet vart denne verkade. Samtidigt förekommer hos resterande två 

rektorer andra uppfattningar där skolbibliotekarie/bibliotekspersonal tilldelas sin 

främsta funktion som sorterare och bemästrande av en fysisk samling. Här har istället 

skolornas pedagoger/lärare en tydligare funktion som integrerare, informationsexpert 

eller vägledare kring de resurser ett bibliotek kan erbjuda. För att en skolbibliotekarie 

skall kunna utveckla sin roll mot att bli en pedagogisk resurs för skolan behöver 

rektorerna således vandra bort från synsättet där en bibliotekarie främst förblir en 

sorterare med kunskaper om vilka böcker som finns på marknaden. Jag menar att 

rektorerna tydligare borde anlägga förväntningar och tilldela bibliotekarien andra roller 

och ansvarsområden för att denne då skulle kunna besitta en pedagogisk funktion. Att 

sätta större tillit till att bibliotekarien också kan ha en pedagogik funktion med sina 

tillgodogjorda yrkeskunskaper. 

 

Samtidigt tycker jag att det är intressant att se vilka olika förhållningssätt som finns 

kring att ”levandegöra” ett bibliotek, varför biblioteket även genom detta kan betraktas 

som en död organsim vilket alltjämt går under namnet bibliotek. Ett levande bibliotek är 

enligt en rektor en samling som hanteras av en vuxen person med specialuppdrag att 

sköta samlingen, uppdatera, sortera och ha översikt. En annan rektors föreställning av 

ett levande bibliotek är hur detta fyller en viktig funktion i elevernas utbildning, fungera 

bollplank för lärare och vara en stark resurs i skolverksamheten. Uppfattningarna kring 

vad som krävs för att ha ett levande bibliotek skiljer sig alltså åt en del mellan 

rektorerna, vissa ställer högre krav än andra. 

 

Den lösning som presenteras/betonas i första hand är besök vid kommunala 

stadsdelsbibliotek, vilka enligt rektorerna också står för god kvalitet/standard, 

möjligheter och välsorterad utbud. Vad jag fattar i dessa diskussioner är några 

reflektioner kring folkbibliotekets mer övergripande målsättning och ansvarsområde, 

samt vikten av ett välanpassat material/utbud för var enskild skola och deras 
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utbildningsplan på det biblioteket man använder. Skolbibliotekets förmåga att genom 

sin verksamhet kunna dyka ner på djupet och anpassa sig väldigt lokalt utefter den 

enskilda skolans behov är något som jag själv anser vara en väsentlig aspekt i 

diskussioner kring tillgång till skolbibliotek. Varför formuleringen samtidigt gör sig 

gällande även i skolinspektionens tredje kravpunkt: ”Biblioteket är anpassat till 

elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till 

läsning”(Skolinspektionen 2011). Tre av fyra rektorer uttrycker samtidigt ett klart 

missnöje över bristen av tillgång till ett eget (levande) skolbibliotek i skolan egna 

lokaler. Den fjärde rektorn reflekterar istället i högre grad huruvida en egen 

skolbiblioteksverksamhet på hens skola är relevant med hänsyftning på skolans storlek. 

 

Vad som går att utläsa från de samtal jag fört med rektorerna är hur dessa i dagsläget 

inte riktigt kommit igång med sitt arbete kring egen skolbiblioteksverksamhet inom 

skolans lokaler, det finns inget att visa upp rent konkret. När jag frågar vilka 

konsekvenser den nya skollagen haft för skolverksamhet uppges istället hur 

skulkänslorna har ökat eller hur man som ansvarande rektor mår allt sämre då man 

fortsättningsvis inte har några medel/resurser för att förverkliga sina planer och 

därigenom gestalta sina uppfattningar kring skolbiblioteksverksamhet. För vissa planer 

finns det ute på skolorna, om att i framtiden kunna etablera egen 

skolbiblioteksverksamhet, vidare tankar vad denna skulle kunna innebära och bestå av. 

Två år sedan inträdandet av den nya skollagen så har diskussioner kring 

bibliotekslösningar kommit igång på de olika skolorna, vilket i sig kan ses som en 

positiv utveckling. Ett bibliotek kan ses som en levande organism vilket behöver 

utvecklas utifrån tydliga grunder och sedan byggas upp med tiden med engagemang och 

medvetenhet av kompetent personal. Något som kan vara svårt att genomföra om det 

sker i hast bara för att kunna säga att man når upp till stipulerade krav.  

 

I Anderssons studie (2012)  hade ett knappt år förflutit sedan införandet av den nya 

skollagen, och medföljande skolbiblioteksparagraf, trädde i kraft. Andersson 

reflekterade därför över huruvida situationen istället kunde tänkas se ut några år framåt. 

Med det i åtanke tycker jag själv att det skulle vara av intresse att kunna göra återbesök 

på min egen studies skolor efter ett visst tidsspann, för att jämföra och se hur/om 

rektorernas planer fortskrider. 

 

Trots viss avsaknad av konkreta åtgärder ser jag ambitioner att ta sig upp och utveckla 

sin skolbiblioteksverksamhet, motsvarande till den tredje fasen på Loertschers 

bibliotekstaxonomi (Loertscher, 1988). Vad som idag hämmar en utveckling av en egen 

skolbiblioteksverksamhet och förmågan att realisera sina drömmar är primärt bristen av 

ekonomiska resurser och utrymmesbrist. Andersson (2012) tog i sin studie upp hur 

antalet elever för enskild skola kunde vara den främsta förutsättningen eller mest 

avgörande faktorn för hur skolorna kunde ordna väl anpassade bibliotekslösningar eller 

inte (2012, s. 54). I hennes studie visade sig också just de mindre skolorna ha svårare att 

leva upp till skollagens krav. 

I min egen undersökning står samtliga rektorer ansvariga för skolverksamheter vilka 

alla kan sägas tillhöra kategorin mindre skolor, med ett totalt elevantal mellan 200 till 

340 elever som högst. På det viset bekräftas lite Anderssons iakttagelser. Den 

ekonomiska aspekten är således helt avgörande enligt rektorerna själva. 

 

Loertschers fjärde utvecklingsnivå är avslutningsvis den enda fas som rektorerna själva 

inte behandlar i någon större utsträckning, den mest eftersatta både i teori och praktik. 

Med tanke på att det inte finns någon avsatt bibliotekspersonal på någon av 

undersökningens skolor i dagsläget kan man koppla avsaknaden av denna 
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argumentation till att rektorerna möjligt har tämligen liten erfarenhet av sådant 

tillvägagångssätt och gott kunde behöva upplysas eller erfara mer om sådant för att 

utveckla sin tankegång. I rektorernas argumentation förekommer inte någon hänsyftning 

på hur en skolbibliotekspersonal eller skolbibliotekarie för deras skola kan göras vidare 

delaktig i verksamhetens planering eller hur biblioteket finns med i arbetsplaner och 

kursplanering i ett längre perspektiv. I Hells (2010) studie kring skolbibliotek och 

uppfattningar av vilka faktorer som påverkar kvalité omnämnde en av rektorerna och de 

båda skolinspektörer som intervjuades hur viktigt det var med bibliotekets medverkan 

till att nå målen i läroplanen för att stärka kvalitén (Hell 2010, s. 52). Hell menar 

fortsättningsvis att denna fråga är starkt betonad genom tidigare litteratur om 

skolbibliotek och är således en av skolbibliotekets viktigaste uppgifter.  På skolorna i 

min undersökning pågick däremot inget utvärderingsarbete kring biblioteksverksamhet 

och dess användningar, samtliga rektorer hade överlämnat åt sina lärare att själva 

ansvara för att använda och integrera bibliotek och dess olika resurser i sina elevers 

undervisning och kunde därför heller inte ge tydliga svar på i vilken kontinuitet dessa 

insatser/besök genomfördes. På tre av de fyra skolorna hade rektorerna blivit 

installerade relativt nyligen, mellan 1,5 till 2 år tillbaka. På en av friskolorna var således 

rollen som rektor en helt ny funktion/form för den sortens skolverksamhet. Jag kan i 

ljuset av detta förstå hur mycket kan förefalla nytt för dessa rektorer på sina nya 

arbetsplatser, eller i sina nya ämbeten. Därför kan jag ställa mig frågan ifall resultatet 

kunde sett annorlunda ut ifall jag istället hade genomfört mina intervjuer med rektorer 

vilka hade varit stationerade på samma arbetsplats ett längre tag, i fall man då kunde ge 

uttryck för en bättre överblick över verksamhetsplanering, arbetsplaner/målsättningar 

och utvärderingsarbete. 

 

Jag får avslutningsvis trycka på att de slutsatser jag drar i studien måste ses i förhållande 

till undersökningens begränsningar i tid och rum. Hur jag utifrån detta mindre material 

med några enstaka individer (fyra rektorer) inte kan dra några större generella slutsatser 

eller kopplingar när deras svar återspeglar en bunt subjektiva förhållningssätt, detta är 

ingen kartläggning. Jag ser tvärtom min undersökning som ett litet bidrag till förståelse 

för hur man som grundskolerektor kan förhålla sig till denna fråga gällande tillgång, 

förutsättningar för tillgång och arbetsmetoder. Vidare finns det likväl viktiga aspekter 

att ta lärdom av i det lilla och själva skolbiblioteksfrågan, med allt som där tillkommer, 

är en angelägen fråga att diskutera, definiera och undersöka vidare. 

 

Jag har i ovanstående avsnitt diskuterat mina reflektioner och slutsatser utifrån studiens 

övergripande syfte och andra forskningsfråga. Vidare ska jag också i nästa avsnitt delge 

mina tankar kring hur mitt val av metod och teori har funktionerat, dess 

ändamålsenlighet och tänkbara tillkortakommanden. 

 

8.3 Reflektion kring metod & teori 
 

Att genomföra kvalitativa intervjuer har fungerat väldigt gott för denna undersökning, 

det har fyllt sin funktion väl när dess lösare struktur också har gett mig goda möjligheter 

till att kunna ställa enskilt anpassade följdfrågor, reda ut missförstånd och gå in djupare 

på rektorernas egna uppfattningar och förklaringar. Samtidigt kan formatet ha spelat in 

på hur välvilliga rektorerna som jag skickade ut mina förfrågningar till kunde vara för 

att medverka i undersökningen. Jag skulle gärna själv ha hört flera röster och fått insyn i 

flera rektorers perspektiv i min studie. Kanske hade en anonymare och praktisk enkät 

där rektorerna själva kan svara under en bestämt tidsperiod gett ett större gensvar, dock 
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har jag svårt att se att det skulle vara ett ultimat sätt att diskutera de frågor och 

tillgodose det syfte uppsatsen hade. 

 

Att avgränsa urvalet till skolor som själva uppger att de inte har någon egen 

biblioteksverksamhet har öppnat för rektorernas fria tolkning av att ha tillgång till 

skolbibliotek. En del skolor som jag initialt kontaktade svarade att dessa antagligen inte 

var representativa för min undersökning då dessa hade något på skolan som de kallade 

för bibliotek, tyvärr fick jag inte chansen att höra dessa vidare vilket jag gärna hade 

velat. Graden av grundfundament till egen biblioteksverksamhet skiftade mellan de fyra 

skolorna som deltog i min undersökning, samtidigt som alla hade svarat klart nej på 

frågan om tillgång till eget skolbibliotek. Det får mig att fundera över hur många skolor 

det finns i skolbiblioteksstatistiken över vårt rike som med ungefär samma förutsättning 

som Rektor A, tillhandahåller en mindre delvis sorterad boksamling, istället uppger att 

de visst har tillgång till ett skolbibliotek?  

 

Att använda Loertschers (1988) skolbibliotekstaxonomi för skolledare som teoretisk 

utgångspunkt har fungerat väl för mitt syfte och analysarbete. Även om jag inte i själva 

rektorernas utsagor och argumentation kan sägas hitta något som sammanstämmer i alla 

utvecklingsled så har detta perspektiv på rektorers ledarroll och uppfattningar kring 

skolbibliotek bidragit till viktiga infallsvinklar, förståelse och tolkning av empirin. Det 

har varit angeläget att se var studiens rektorer idag befinner sig i utvecklingsskedet, hur 

de förhåller sig till skolbiblioteksverksamhet. 

 

8.4 Förslag till framtida forskning 
 

Cirka två år efter att den nya paragrafen gällande skolbibliotek gjorde sig gällande för 

samtliga skolor ser jag fortsättningsvis på de skolor jag besökt att inte mycket har hänt 

rent praktiskt för att kunna förverkliga de planer som finns att bedriva en egen 

skolbiblioteksverksamhet inom skolornas lokaler. Det skulle vara intressant, om än lite 

komplicerat, att vidare undersöka hur införande av ny levande skolbiblioteksverksamhet 

på skolor som sedan tidigare inte haft något sådant gett för verkan på den 

undervisningen/utbildning skolan därefter bedriver. 

 

Bibliotekariens vara eller inte är ett annat intressant område, eller hur ekonomin kan bli 

så styrande att den ställer sig över själva pedagogiken vart man bortser från de 

pedagogiska vinsterna av att ha ett välfungerande skolbibliotek med en tillsatt 

skolbibliotekarie som kan fylla funktioner för skolverksamheten. 

 

Något som jag anser kunde vara intressant att undersöka vidare är att på ett likande tema 

och syfte som mitt fortsätta att undersöka dessa aspekter genom att jämföra rektorers 

som ansvarar för grundskoleverksamhet och gymnasieskola mot varandra, vad finns det 

för likhet och skillnader där? 
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Bilaga: Intervjuguide 
 

 

 Vad har du för tankar om skolbibliotek? Associera fritt! 

 

 Vad är ett bra skolbibliotek, varför? Vad erbjuder det? 

 

 Kan ett skolbibliotek fylla någon funktion för dina elevers utbildning? Hur då? Är 

det en viktig del/nödvändig? 

 

 Fyller ett skolbibliotek någon funktion för personal/lärare? För skolan? Hur då? 

 

 Finns det några speciella resurser/verktyg eller verksamheter som skolbibliotek 

möjliggör vilka känns extra viktiga att framhålla, kärnverksamhet? 

 

 Finns det i din mening något annat sätt att tillgodogöra sig vad ett skolbibliotek kan 

erbjuda, en fullvärdig kompensation? Hur då?  

 

 

 

 Vad tänker du menas med formuleringen tillgång, hur kan man se på tillgång till den 

här verksamheten?  

 

 Hur arbetar du idag för att tillgodose skollagens krav på att eleverna ska ha tillgång 

till skolbibliotek på din skola?  

 

 Hur arbetar du som rektor med skolbiblioteksfrågan, ensam – diskussion med 

kollegor, finns det någonstans var du kan ta stöd i hur man kan/bör tolka denna 

paragraf? Vart? 

 

 Hur ser situationen ut på er skola idag, har ni satt upp några mål/framtidsplaner 

gällande biblioteksverksamhet? Finns det någon nedtecknad plan för 

biblioteksverksamheten? Figurerar bibliotek på något vis i utbildningsplanen? 

 

 Hur integreras biblioteksverksamhet i utbildningen idag? Planeringstid? 

Bibliotekarie - lärare samarbete? 

 

 *Eget bibliotek; vad består det av, innehåll/utformning? Bemanning? Alternativa 

lösningar? Medieanslag? Samling, digitala resurser? Öppettider? Folkbibliotek, 

Bokbuss – hur ofta besök? 

 

 

 

 Har kraven från den nya skollagen (trädde i makt juli 2011) betytt några 

förändringar för er skolverksamhet/biblioteksverksamhet, hur då? 

 

 Finns det något som hämmar förutsättningen för tillgång till skolbibliotek på er 

skola, hinder/svårigheter? 
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 Hur utvärderar ni er tillgång till skolbiblioteksverksamhet idag, hur ställer ni er till 

skolinspektionens krav? 

 

 Avslutningsvis: Övrigt, fritt fram att tillägga något. Synpunkter/något som inte 

tagits upp osv! 


