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Abstract:  Projects to equip every student and teacher with a laptop, 

with the intention to improve academic results, have rapidly 
spread through the country. New technology, new contents 
and new ways of learning have changed the learning envi-
ronment. The school library, being a part of this environ-
ment, faces the same changes and challenges.  

 
The purpose of this thesis is to study how the school library 
is being affected when a One-to-One project is carried out in 
a learning environment. The research questions concern how 
the school library is viewed within the organization and also 
how the change affects both the school library and the school 
librarian.  

 
The empirical material of the thesis includes five qualitative 
interviews carried out on location, at a single selected 
school. The interviews are followed by a study of relevant 
documents, all produced within the organization.  

 
To understand the organization in which the school library 
operates, as well as the school library itself, I chose to divide 
the theoretical approach in two: Christensen’s et al. organiza-
tion theory and Loertscher’s taxonomies for school libraries.  

 
As the results show the school library and the school librari-
an are considered to be an important participant of the im-
plementation process, and to enhance the students ability to 
reach their academic goals. The school library seems to be-
come a natural part of the organization to a higher extent and 
the librarian is no longer tied only to the physical library. 
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Inledning 
 
Mitt val av ämne grundar sig i mitt arbete som skolbibliotekssamordnare. I min yrkes-
roll funderar jag ofta över hur vi som skolbibliotekarier på bästa sätt ska kunna bidra till 
en positiv skolutveckling och rusta våra elever för framtiden genom vår närvaro i 
lärmiljön. Detta är något som aktualiserats av den nya skollagen och de nya läroplaner-
na men också då allt fler skolor inför En–till-En lösningar, en dator till varje elev.1 Ny 
digital teknik införs och villkoren för lärandet förändras. Vilken roll spelar då skol-
biblioteket och hur ser den verksamheten ut? Har skolbiblioteket spelat ut sin roll som 
kunskapsförmedlare eller är det så att skolbiblioteket och skolbibliotekarien i en allt mer 
digital skolvärld blir än mer viktiga? 
 
1. Bakgrund och problemformulering 
 
Skolbibliotek har under en tid diskuteras flitigt, inte bara i biblioteks- och skolsamman-
hang utan också i media, ett exempel är Expressens artikelserie från senare delen av 
20112 som belyser vikten av ett väl fungerande skolbibliotek. I den nya skollagen 
(2010:800, kap. 2, 36§) slås fast att varje elev ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Skol-
bibliotekets närvaro i skolmiljön och skolorganisationen är därmed ett faktum. Vad är 
då ett skolbibliotek? Hur ska verksamheten utnyttjas på bästa sätt och vilken roll ska 
skolbiblioteket spela för att bidra till en ökad måluppfyllelse? Definitionen av ett skol-
bibliotek, eller avsaknaden av en sådan, öppnar upp för diskussion (Hell 2010, s. 7). I 
skollagen finns ingen preciserad definition av skolbibliotek. Skolinspektionen har där-
emot publicerat en promemoria med allmänna riktlinjer för skolbibliotek. Där står bl.a. 
skrivet om de olika definitioner som gjorts av olika instanser, däribland Skolverket 
(Skolinspektionen 2011, s. 5). I ett försök att sammanfatta skolbibliotekets funktion i 
skolan menar Maud Hell, som har många års erfarenhet av skolbiblioteksverksamhet, 
att: 
 

Skolbibliotek är skolans fysiska och virtuella allmänning, där information 
blir till kunskap, där läsförmåga, undersökande, tänkande, fantasi, upp-
täckande och kreativitet är centrala i elevernas lärande och kunskapsut-
veckling i alla ämnen för arbete och liv i en global, alltmer digital värld 
för att FRÄMJA UNDERSÖKANDE ARBETE OCH KUNSKAPSBYG-
GANDE”. (Hell 2011, s.24) 

 
Skolbibliotekarien som yrkesgrupp nämns ej i skollagen men skolbibliotekariens roll 
och arbetsuppgifter diskuteras i flera olika sammanhang i anknytning till skolbiblioteks-
frågan. Skolbibliotekarien har enligt Bibliotekslagen (SFS 1996: 1596, 9§) till uppgift 
att ”främja språkutveckling och stimulera till läsning”. I en skolmiljö där undersökande 
arbetssätt betonas och digital teknik välkomnas, innebär läsning inte längre enbart bear-
betning av tryckt material i bokform. Skolbibliotekarien är inte längre enbart knuten till 
lånedisken. Eleverna ställs också inför utmaningen att söka och kritiskt värdera det 
material som ska behandlas. ”Här har barnbiblioteken och skolbiblioteken en betydelse-

                                                        
1 Enligt Diu (Datorn i utbildningen) har ca 180 kommuner inlett eller planerar att inleda en satsning på en 
dator till varje elev. http://www2.diu.se/framlar/egen-dator/ 
2 Artikelserien inleddes 2011-11-25 med Karin Olssons artikel Den hotade boktjuven. 
http://www.expressen.se/kultur/den-botade-boktjuven/ 
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full uppgift; att hjälpa barn att förstå och kanske även problematisera vad det innebär att 
söka och använda information som elev” (Lundh 2010, s. 146). Skolbibliotekarien är 
med sin kompetens en viktig medspelare i arbetet med att göra eleverna informations-
kompetenta. 
 
En-till-En projektens inträde i skolan är ytterligare en faktor som påverkar skolbiblio-
tekets och skolbibliotekariens uppgift i skolan. En implementering innebär förändrade 
förutsättningar för skolorganisationen och som en del av organisationen även skol-
biblioteket. Tomas Kroksmark, professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping menar ”att läraren men också skolbiblioteket inte bara har 
fått ett modernt komplement, utan också en stark och kompetent utmanare”(Kroksmark 
2011, s. 3). I En-till-En miljö använder både elever och de lärare som undervisar elever-
na en egen bärbar dator. Datorn är en integrerad del av elevernas lärande och används 
således inte under enstaka schemalagda tillfällen. ”Datorn är en ständig följeslagare i 
skolans alla ämnen…”(Kroksmark 2011, s. 3). 
 
Då informationssökning och informationsvärdering är en av hörnstenarna i En-till-En 
pedagogiken (Fleischer 2011b) är kopplingen till skolbiblioteket och skolbibliotekarien 
betydelsebärande.  Fleischer, doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping hävdar att de En-till-En-projekt som nått framgång är de 
projekt som förutom lärarna också engagerar övriga yrkesgrupper inom skolans verk-
samhet (Fleischer 2011a, s.14). I artikeln Skolbibliotekarier är nyckelpersoner i en-till-
en projekt utvecklar Fleischer resonemanget ytterligare med hänvisningar till de kompe-
tenser skolbibliotekarien kan bidra med (Fleischer 2011b). Kompetenser som stämmer 
väl överens med pedagogikens viktiga hörnstenar.  
 
Kopplingen till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är tydlig då uppsatsen tar 
sin utgångspunkt i skolbibliotekets verksamhet. Intentionen är att i uppsatsen, med hjälp 
av närmare studier i en begränsad skolmiljö undersöka hur skolbibliotekets verksamhet 
som en del av en organisation i förändring, påverkas av den nya digitala implemente-
ringen, En-till-En. Valet av studieobjekt, en grundskola, ett obligatoriskt skolväsende 
grundar sig bland annat i ett personligt intresse för den verksamhet jag arbetar inom. 
Det är också ett intressant utvecklingsområde då grundskolan, till skillnad från gymna-
sieskolan, i högre utsträckning står utan adekvat skolbiblioteksverksamhet, trots föränd-
ringar i den nya skollagen. 
 
Min uppsats kan vara av intresse för skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier men 
också för skolpersonal, så som rektorer, IKT-pedagoger och övrig pedagogisk personal. 
Det är ett område som berör flera yrkesgrupper inom skolans värld. Uppsatsen kan 
också vara intressant för studenter på biblioteks- och informationsutbildningen då några 
av dessa blivande bibliotekarier kommer att starta sin yrkeskarriär i digitala skolmiljöer. 
 
1.1 Syfte  
 
Skollagen befäste 2011 skolbibliotekets plats i skolorganisationen. En organisation som 
på allt fler enheter står inför en förändringsprocess, i och med införandet av En-till-En. 
Mot denna bakgrund är syftet att i uppsatsen undersöka hur skolbiblioteksverksamhet-
en, utifrån dess plats i skolorganisationen, påverkas då En-till-En introduceras i lärmil-
jön. Tre frågeställningar har varit vägledande i arbetet med uppsatsen. 
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1.2 Frågeställningar 
 
. Vilken syn har de tre aktörerna, skolledning, skolbibliotekarie och lärare på skol-

bibliotekets roll i implementeringsprocessen av En-till-En och i den digitala 
lärmiljön? 

. Har skolbibliotekets funktion förändrats och i så fall hur? 

. Har skolbibliotekariens roll förändrats och i så fall hur? 
 
1.3 Disposition 
 
I kapitel 2 diskuteras relevant litteratur sprungen ur biblioteksvärlden men också den 
litteratur som behandlar IT och lärande utifrån ett pedagogiskt perspektiv.   
 
Kapitel 3 innehåller en redogörelse för den organisationsteori med vilken den hierar-
kiska strukturen för en offentlig verksamhet behandlas. Strukturer som genomsyrar och 
påverkar t.ex. en implementeringsprocess. Jag har vidare valt att använda mig av David 
V. Loertschers taxonomier för att titta närmare på en av organisationens verksamheter, 
skolbiblioteket. I kapitlets avslutande del görs en ansats att sammanföra och diskutera 
de två teoretiska perspektiven. 
 
I kapitel 4 beskrivs den metod och det urval som gjorts. Den fallstudie som genomförts 
består dels av fem intervjuer men också av en dokumentanalys. Studien är begränsad till 
en enskild skolenhet. Kapitlet avslutas med en diskussion angående validitet.  
 
I kapitel 5 görs en närmare beskrivning av den valda skolan och dess skolbibliotek. 
Därefter presenteras de fem respondenter som intervjuats. Kapitlet avslutas med en re-
dovisning av dokumentstudien.  
 
I kapitel 6 genomförs en analys av det empiriska materialet utifrån det organisationsteo-
retiska ramverket som presenterats i kapitel tre. Ett avslutande avsnitt sammanfattar 
analysen utifrån studiens tre frågeställningar.  
 
Kapitel 7 innehåller avslutande reflektioner samt förslag på vidare forskning inom äm-
net. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt presenteras den litteratur som ligger till grund för min uppsats. Från 
biblioteksvärlden, litteratur som framförallt behandlar skolbibliotek i förändring till 
följd av de nya medierna, då litteratur angående skolbibliotek i relation till just En-till-
En är knapphändig3. Den pedagogiska litteratur jag har valt att använda mig av behand-
lar i sin tur En-till-En begreppet och dess påverkan på den skolorganisation där skol-
biblioteket lever och verkar. Då En-till-En projekt är en relativt ny företeelse i den 
svenska skolan har jag valt att använda mig av och referera till nyare forskning inom 
ramen för både pedagogik och BoI. Nyare forskning avser det senaste årtiondet.  
 
2.1 Skolbibliotek i förändring 
 
Förändringar i medie- och informationssamhället speglas också i skolans värld. Egen 
forskning och elevnära arbetssätt ökar i förhållande till den katederstyrda lärarledda 
undervisningen. Under det senaste decenniet har datorn och IKT blivit värdefulla verk-
tyg i elevers självständiga kunskapssökande. Förkortningen IKT står för Informations- 
och kommunikationsteknik och i Europeiska kommissionens Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande- en europeisk referensram avser begreppet IKT-färdigheter: ”använd-
ning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta in-
formation samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet” (Europe-
iska kommissionen 2007, kap. 4 s. 9). I våra svenska skolor anställs IKT-pedagoger för 
att stärka det digitala lärandet och den digitala kommunikationen. IKT-pedagogen är 
också en stödfunktion för de lärare som arbetar med IT i undervisningen. Att kunna 
söka, värdera och använda information är kompetenser som skolverket understryker i 
den nya läroplanen. I kursplanen för ämnet svenska står bl.a. att läsa:  

 
”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor”. (Lgr 11 
2011, s. 222)  

 
Även i de lägre årskurserna 1-3  är informationskompetens4 en del av det centrala inne-
hållet:  
 
 Informationssökning och källkritik  

• informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för 
barn.  

• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. (Lgr 11 2011, 
s. 224) 

 
Då skolbiblioteket efter inskrivningen i skollagen nu är en befäst del av denna större 
skolorganisation, vars mål är att fostra informationskompetenta individer och som trad-

                                                        
3 Ett av få exempel på undersökningar som genomförts är magisteruppsatsen Hur skolbibliotekari-
ens roll påverkas när skolan väljer att implementera 1 till 1 författad av Karin Regen, Lunds universi-
tet, 2012. 
4 Jag har i uppsatsen valt att använda följande definition: ”förmågan att söka, kritiskt värdera och an-
vända information för att lösa problem i olika sammanhang” (Limberg, Sundin & Talja, 2009, s. 38).   
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itionellt sett kan sägas tätt sammankopplat med kunskapssökande, är enligt Hell, ett 
samarbete mellan skolbibliotek och IKT-verksamheten en förutsättning för en väl fun-
gerande verksamhet (Hell 2010, s. 57). Mikael Alexandersson och Louise Limberg, 
verksamma vid Götebors Universitet respektive Högskolan i Borås menar med underlag 
i ett antal forskningsprojekt som genomförts mellan 1998-2010 av anslagsgivare så som 
dåvarande Myndigheten för skolutveckling och KK-stiftelsen att ett elevcentrerat ar-
betssätt där självständig informationssökning med datorn som främsta redskap har med-
fört ett ökat användande av biblioteket. Ett ökat användande av skolbibliotekens resur-
ser till följd av den förändring skolan genomgått har även bidragit till ett ökat intresse 
från bibliotekariernas sida för pedagogiska frågor, framförallt när det gäller informat-
ionssökning (Alexandersson, Limberg 2009, s. 85).  
 
De nya kommunikativa färdigheter eleverna tillägnar sig och som datorn och IKT-
pedagogiken gör möjliga, utgör ytterligare en arena där författarna anser att skol- och 
biblioteksverksamheten har möjlighet att ge stöd och vidareutveckla elevernas kompe-
tenser i en virtuell miljö, utifrån bl.a. moraliska och etiska aspekter (ibid., s.104). De 
kommunikativa och språkliga färdigheterna till vilka skolbiblioteket kan fungera som 
stöd, diskuteras vidare av Anna Lundh, lektor vid Högskolan i Borås som menar att 
skolbiblioteket har den viktiga uppgiften att hjälpa eleverna med förståelsen och pro-
blematiseringen av informationssökningsprocessen men också att behandla och bearbeta 
olika former av text (Lundh 2010, s. 146). Detta är något som Hedman, Lundh och 
Sundin också berör då de menar att förmågor och kunskaper om och i informationssök-
ning och informationshantering ingår i vad som kallas läs- och skrivkunnighet (Hedman 
et al, 2010, s. 137). Att främja språkutveckling och stimulera till läsning är enligt biblio-
tekslagen ett uppdrag förenligt med skolbibliotekets verksamhet (Bibliotekslag SFS 
1996: 1596, 9§). Att språket och läsningen är en viktig del av skolbibliotekets verksam-
het framgår av Maud Hells undersökning från 2011, genomförd på tre skolor som alla 
fått utmärkelser för sin skolbiblioteksverksamhet. Samtliga rektorer i denna undersök-
ning ”… var eniga om att skolbibliotek spelar en stor roll även för elevernas läsförstå-
else och läsförmåga” (Hell 2011, s.94). 
 
2.2 Skolbibliotekariens roll i en digital miljö 
 
Förändringar i skolorganisationen och skolbiblioteksverksamheten till följd av den digi-
tala tekniken innebär också nya förutsättningar för skolbibliotekariens yrkesutövning. I 
boken The atlas of new librarianship tecknar professor David Lankes, professor vid 
Syracuse University bilden av 90-talets skolbibliotekarie som till följd av datorns intåg 
i skolan fått något av en IT-supportkaraktär. En naturlig utveckling då de system och 
verktyg skolbibliotekarien använde sig av i ett tidigt skede blev digitala (Lankes 2011, 
s. 113). Frågan om skolbibliotekariens supportfunktion på detta område problematisera-
des av bl.a. Limberg som i sin kunskapsöversikt hittat röster som påpekat risken för att 
lösningar på tekniska problem tar upp för stor del av bibliotekariens arbetstid (Limberg 
2002, s. 40). Limberg refererar till ett antal undersökningar då hon vidare hävdar att 
utvecklingen inom informationstekniken också har inneburit en fördelning av arbets-
uppgifterna för bibliotekarien där undervisning i informationssökning kraftigt ökat 
(ibid., s. 48). Den digitala tekniken och datorn har således inte bara förändrat skolbiblio-
tekets verksamhet utan till viss del även skolbibliotekariens yrkesroll i den miljö där 
hon/han verkar. Lankes gör följande reflektion angående skolbibliotekarien roll i en 
digital skolmiljö: 
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“Gone are the days of simple clerks checking out books and overseeing 
study hall. Now the School Library Media Specialist (school librarian, 
teacher librarian) is a teacher of information literacy, partner to teachers to 
enhance their curriculum, and a part of the faculty.” (Lankes 2011, s. 112) 

 
Att gå från skolbibliotekarie till mediespecialist med uppdrag att tillsammans med lä-
rarna stödja eleverna i deras kunskapsutveckling är något Monica Nilsson, skolbibliote-
karie och projektledare i Åstorps kommun, diskuterar i sin bok Informationsfärdighet i 
praktiken – skolbibliotekarie och lärare i samverkan (Nilsson 2007). Skolbibliotekets 
funktion som pedagogisk resurs är fortfarande för många inom skolans värld helt ny 
(ibid., s. 38) och skolbibliotekariens yrkesroll och arbetsuppgifter uppfattas ofta fortfa-
rande som diffusa av både lärare och i många fall också av skolledning (ibid., s. 36). 
Införandet av ny teknik och ett utökat behov av informationskompetens har förändrat 
skolbibliotekariens roll i den pedagogiska verksamheten. Undervisning i informations-
sökning har gett skolbibliotekarien en roll som Nilson menar för de två yrkesgrupperna, 
lärare och bibliotekarier närmare varandra. Ett kollegialt samarbete runt elevernas kun-
skapsinhämtning medför en ny dialog där skolbibliotekarien med sin kompetens blir en 
resurs och ett stöd till både lärare och elever (ibid., s. 37). Ett samarbete som också 
stämmer väl överens med en ny läroplan och nya kursplaner, där informationskompe-
tens som tidigare diskuterats ges betydligt större utrymme.  
 
2.3 En-till-En 
 
För att arbeta med förmågor och kunskaper om och i informationssökning och informat-
ionshantering i undervisningen krävs teknik, hårdvara. Tillgången till ny teknik i skolan 
har ökat i takt med det ökande antalet En-till-En satsningar som gjorts i landet. I föl-
jande stycke redogörs för begreppet En-till-En5 och den litteratur, från det pedagogiska 
fältet, som behandlar olika aspekter av en implementering. Kroksmark definierar En-
till-En som en satsning där varje elev och varje lärare har en egen bärbar dator som är 
integrerad i undervisningen och i lärandet. Datorn är således ett verktyg som fungerar 
som en ständig följeslagare under skoldagen och på fritiden (Kroksmark 2011, s. 3). 
Syftet med en implementering är framförallt att höja kvaliteten på utbildningen, vilket i 
sin tur ska generera bättre måluppfyllelse, bättre elevresultat. Trots en likartad struktur 
för offentliga organisationer skiljer sig besluts och implementeringsprocessen åtskilligt 
åt från kommun till kommun. Från centralt antagna beslut som inbegriper alla skolen-
heter i en kommun till enstaka skolenheter eller endast enstaka klasser i en verksamhet 
(Diu 2012). Sättet på vilket datorn presenteras för elever och personal är inte heller en 
standardiserad process. Förändringen bär inte enbart med sig ny hårdvara utan också ett 
nytt sätt att förhålla sig till kunskap för alla med anknytning till kunskapsprocessen 
(Kroksmark 2011, s. 14), däribland skolbiblioteket.  
 
Den nya tekniken har möjliggjort ett globaliserat och digitalt lärande. Ett lärande som 
det enligt Kroksmark ännu inte finns så stor kunskap om (Kroksmark 2011, s. 1). Ett 
stort antal olika medieformer, nya kommunikationskanaler och nästintill obegränsade 
möjligheter till interaktion med omvärlden väcker tankar om identitet, värderingar och 
själva kunskapsbegreppet. Det är dock inte bara innehållet som förändrats utan också 
lärprocesserna. De traditionella pedagogiska tillvägagångssätt där pennan och boken 
dominerat fungerar inte alltid i ett digitaliserat klassrum där den lärarledda katederun-
                                                        
5 Variationer av skrivsätt är bl.a. 1:1, en-till-en och En-till-en. 
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dervisningen får står tillbaka till förmån för en ökad elevaktivitet. Antalet gemensamma 
läromedel minskar och eleverna söker istället information från en mängd olika källor 
och använder sig av nya kommunikationsvägar för att dela, diskutera och komma i kon-
takt med omvärlden.  
 
För att möta ett mer individualiserat lärande där tydliga instruktioner är av största vikt 
blir förändrade lektionsplaneringar en viktig aspekt i en digital skolmiljö (Kroksmark 
2011, s. 9). Kroksmarks studie, baserad på intervjuer med elever och lärare från fem 
olika skolor lokaliserade i fem svenska kommuner, med syfte att bidra till kunskap om 
hur lärare förändrar sin undervisning och hur elever förändrar sitt lärande som en kon-
sekvens av att arbeta i En-till-En miljöer i skolan, visar att den nya tekniken och infö-
randet av en dator till varje elev initialt också medför ett visst mått av osäkerhet och oro 
inför lärarrollen (ibid., s.8). Det kan kanske också i sammanhanget vara värt att notera 
de resultat som redovisas i rapporten De som står utanför, skriven på uppdrag av Digi-
del6 och finansierad av stiftelsen .se som visar att lärare är den största grupp yrkesverk-
samma akademiker som inte använder internet hemma (Findahl 2012, s. 7). Att det 
finns en oro och osäkerhet bland lärarkollegiet är något som bekräftas av Fleischer. 
2011 publicerades Fleischers forskningsöversikt i vilken den senaste forskningen om 
En-till-En studerats (Fleischer 2011a).  Av resultatet framgår att majoriteten av de lärare 
som deltagit i de studier som ligger till grund för forskningsöversikten initialt framför-
allt funderar på den egna kapaciteten och hur de personligen skulle komma att påverkas 
av datorns intåg, framför de pedagogiska frågorna (Fleischer 2011a, s.12). Under en 
föreläsning av Fleischer med titeln Om en-till-en är svaret vad är då frågan? betonades 
dock att en mindre grupp lärare angrep de nya förutsättningarna med entusiasm och 
öppenhet. De såg implementeringen som en möjlighet till ett positivt förändringsarbete 
inom skolan (Fleischer 2012).  
 
För eleverna innebär en implementering, utöver de praktiska förändringarna i klass-
rumsmiljön, bl.a. en ökad individualisering, nya kommunikationsformer och en ökad 
interaktion eleverna emellan. Trots att det ännu inte finns några entydiga bevis för att 
En-till-En har bidragit till förbättrade elevresultat (Fleischer 201a1, s. 13) är uppfatt-
ningen enhällig bland både elever och lärare; En-till-En har positiva effekter på lärupp-
levelsen (ibid., s. 10).  Kroksmark studie bekräftar att skolarbetet upplevs mer motive-
rande, entusiasmen ökar och klassrumsarbetet blir lugnare då en implementering av 
detta slag gjorts (Kroksmark 2011, s. 8). Eleverna interagerar i större utsträckning med 
varandra och den spontana nyfikenheten hos eleverna är påtaglig (ibid., s. 11).  
 
Vid en lyckad implementering överensstämmer genomförandet med initialt uppställda 
mål och visioner samt i samarbete med föräldrar, bibliotekarier och skolans övriga in-
tressenter (Fleischer 2011a, s. 14). Lankes påpekar att skolbibliotekarier som yrkes-
grupp sedan länge har vana av att hantera digitala system. Skolbibliotekariens komptens 
på detta område är enligt Fleischer något som gör honom/henne till en nyckelperson i 
En-till-En projekt. Förmågan att snabbt värdera informationstjänster, kunskaper om 
källkritiska aspekter och ett, till skillnad från lärarna, mer aktivt deltagande i sociala 
nätverk är värdefulla aspekter för det digitala lärandet (Fleischer 2011b). Skolbibliote-
kariens har i sin yrkesroll enligt Fleischer också lättare att närma sig föräldrarna och 
omvärlden på ett annat sätt, bl.a. genom utbildningar och informationsträffar, då lärar-

                                                        
6 En kampanj för ökad digital delaktighet i Sverige, http://www.digidel.se 
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nas fokus framförallt ligger på eleverna. Engagerade och initierade föräldrar är en viktig 
resurs för en lyckad En-till-En implementering. 
 
2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 
I en allt mer digitaliserad omvärld ökar kraven på informationskompetenta medborgare. 
Samhällsförändringar avspeglas även i skolan. Kunskaper om digitala verktyg, inform-
ationssökning, källkritik och digital kommunikation ställer nya krav på alla skolans in-
vånare. I flertalet styrdokument skolan har att förhålla sig till, bl.a. EU:s nyckelkompe-
tenser och den svenska läroplanen, betonas vikten av att forma informationskompetenta 
individer. För att öka måluppfyllelsen och förbättra kvaliteten på undervisningen har 
flertalet skolor valt att implementera En-till-En, en dator till varje elev och lärare. För-
ändringarna och tekniken genererar enligt Kroksmark inte bara nytt innehåll till under-
visningen utan för även med sig ett nytt sätt att förhålla sig till kunskap och lärande. 
Detta påverkar även skolbiblioteksverksamheten. 
 
Det ökade användandet av datorer och digitala resurser i skolan ökar även användandet 
av skolans bibliotek, vilket i sin tur ökat skolbibliotekariernas intresse för pedagogiska 
frågor, framförallt när det gäller undervisning i informationssökning där Lundh menar 
att skolbiblioteket också har en viktig uppgift som vägledare (Lundh 2010, s. 146). 
Undervisningen i informationssökning är något Nilsson också påpekar har fört de två 
yrkesgrupperna, lärare och skolbibliotekarier närmare varandra (Nilsson 2007, s. 37).  
 
Digitala medier och datoriserade system har under en längre tid varit en naturlig del av 
bibliotekariens vardag. Kunskaper i informationssökning, källkritiska aspekter och del-
tagande i social medier gör därför skolbibliotekarien, enligt Fleischer, till en nyckelper-
son i En-till-En satsningar. Trots det är skolbibliotekariens roll i verksamheten enligt 
Nilsson fortfarande aningen diffus (Nilsson 2007, s. 36). 
 
3. Teoretiska perspektiv 
 
I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för min upp-
sats. Skolbiblioteket har sedan den nya skollagen trätt i kraft en tydligare förankring i 
skolorganisationen. En organisation som i och med implementeringen av En-till-En på 
många ställen i landet genomgår en större förändringsprocess. För att bättre förstå hur 
en förändringsprocess likt implementeringen av En-till-En påverkar den offentliga skol-
organisation och en i sin tur skolbiblioteksverksamheten har jag valt att använda mig av 
det instrumentella perspektiv som Christensen et al. presenterar i boken Organisations-
teorier för den offentliga sektorn (Christensen et al. 2005). Bokens samtliga författare är 
professorer i statsvetenskap verksamma vid tre olika universitet i Norge: Universitetet i 
Oslo, Universitetet i Bergen samt Universitetet i Tromsö. Då undersökningen framför-
allt syftar till att redogöra för förändringar i skolbiblioteksverksamheten och med intent-
ionen att ge läsaren ytterligare bakgrund har jag valt att även tillföra en kort redogörelse 
av David V. Loertschers taxonomier för skolbiblioteksverksamhet. 
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3.1 Offentliga organisationer 
 
Offentliga organisationer har till skillnad från privata organisationer en folkvald ledning 
och handlar på uppdrag av en politiskt vald huvudman. På det kommunala planet i detta 
fall den nämnd som behandlar utbildningsfrågor. Den styrs av ett skriftligt regelverk likt 
skollagen och är ofta föremål för granskning. Den offentliga organisationen förväntas 
också vara genomskinlig i större utsträckning än privata organisationer. Kvalitetsutvär-
deringar, måldokument och verksamhetsberättelser produceras inom skolorganisationen 
med årlig regelbundenhet och tillgängliggörs för allmänheten på olika sätt. Ledare verk-
samma i offentliga organisationer har också ett större ansvar inför medborgar-
na/väljarna, hänsyn måste i större utsträckning tas till bl.a. demokrati, värderingar och 
rättsäkerhet. De många hänsynstaganden den offentliga organisationen har att förhålla 
sig till samt det faktum att en organisation likt skolan är en inrättning som den stora 
allmänheten har ett personligt förhållande till gör den lätt till ett föremål för kritik.  För-
ändringar i offentliga organisationer är således inte alltid helt oproblematiska (Christen-
sen et al. 2005 s. 21). Som Skyggesson och Åberg, utifrån Christensens med fleras teo-
retiska resonemang också poängterar i sin studie om kommuners organisation av skol-
biblioteksverksamhet, definieras i den offentliga organisationen inte heller den ekono-
miska vinsten som det primära målet (Skyggesson, Åberg 2008, s. 33). Verksamheten 
begränsas av fasta ekonomiska ramar där ett noll-läge snarare än beräknad vinst står i 
fokus. Skolan, som formell offentlig organisation har istället till uppgift att tillvarata 
speciella intressen och uppgifter med syfte att tjäna folket (Christensen et al. 2005, s. 
19). Författarna hävdar därmed att skillnaderna mellan privata och offentliga organisat-
ioner är betydande och redogör vidare för komplexiteten i den offentliga organisationen 
utifrån tre olika perspektiv, det instrumentella perspektivet, kulturperspektivet och myt-
perspektivet. De två sistnämnda perspektiven kategoriseras av författarna som institut-
ionella perspektiv medan det instrumentella perspektivet härrör utifrån ett strukturellt-
instrumentellt förhållningssätt. Till skillnad från de institutionella perspektiven, där 
större utrymme ges åt befintliga institutionella regler, värderingar och där förändringar 
sker som gradvisa anpassningar, ses organisationen utifrån det instrumentella perspekti-
vet som ett redskap som står till ledningens förfogande och förändringar i organisation-
en sker som rationella anpassningar till ställda mål eller förändrade yttre krav (ibid., s. 
12f). Då studieobjektet utgörs av en offentlig skolorganisation där ett reformarbete på-
börjas med att införliva den nya tekniken och de nya medierna i syfte att höja kvaliteten 
på utbildningen och nå en ökad måluppfyllelse tycks detta perspektiv mer relevant för 
studien.  
 
3.1.1 Instrumentellt perspektiv 
 
Organisationer ses i det instrumentella perspektivet, som tidigare nämnts, framförallt 
som ett redskap eller verktyg för att uppnå mål som fastställts av ledning eller grupper i 
samhället till vilken organisationen svarar inför (Christensen et al. 2005, s. 48) ex. de-
partement, kommun eller förvaltning. Organisationen har utifrån ställda mål att värdera 
och välja tillgängliga medel relevanta för att på ett tillfredställande sätt lösa den ålagda 
uppgiften, ett mål-medelsband definieras (ibid., s. 34). Christensen et al. belyser bl.a. 
det instrumentella perspektivet utifrån fyra olika teman som alla är centrala för den of-
fentliga organisationen (ibid., s. 30). Teman som senare återkommer i analysen av det 
empiriska marterialet.  
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Mål och värderingar  
Christensen et al definierar mål i formella organisationer som ”ett begrepp om eller de-
finitioner av något man önskar uppnå eller realisera” (ibid., s. 102). Målen i offentliga 
organisationer kännetecknas vidare av vaghet och komplexitet och formuleras mer fre-
kvent i de högre skikten av organisationen för att sedan spridas nedåt. Skolan har att 
förhålla sig till de av skolverket formulerade mål och riktlinjer som återfinns i läropla-
nen. Ett exempel på mål formulerade i läroplanen är: ”Skolan ska ansvara för att varje 
elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 14). Officiella mål av denna typ, kan sägas 
innehålla ett större mått av diffusa och vaga formuleringar. Under de bredare officiella 
målen kan ofta flertalet operationella mål finnas. Mål som är mer konkreta till sin karak-
tär och som i större utsträckning kan användas som verktyg i organisationen. Exempel 
på mer konkreta mål utformade på kommunal nivå kan vara mål som handlar om till-
gång till datorer och annan teknisk utrustning, likt en implementering av En-till-En.  

Kopplingen mellan mål, medel och konsekvens är i offentliga organisationer och ur ett 
instrumentellt perspektiv stark (Christensen et al. 2005, s. 120).  De mål som formuleras 
på högre nivå skickas nedåt i hierarkin där de ska införas och verkställas för att sedan 
återkopplas och utvärderas (ibid., s. 115). Målformuleringsprocessen blir på de lägre 
nivåerna t.ex. på den enskilda skolenhet av mindre betydelse då mål om implementering 
redan är formulerade. Fokus ligger istället på sambandet mellan mål, medel och konse-
kvens. När beslut angående implementering av En-till-En är taget på övergripande 
kommunal nivå är det därefter på enhetsnivå snarare en fråga om hur man ska arbeta för 
att nå målet. Mål påverkar i viss utsträckning aktiviteter i samband med beslutsfattande, 
beslutsbeteenden och den sociala interaktionen i organisationen (ibid., s. 102) och 
måluppfyllelsens utgång är enligt författarna beroende av organisationsdeltagarnas vilja 
och möjlighet att infria målen (ibid., s. 107). Utifrån detta perspektiv finns det även en 
nära koppling mellan mål och omorganisation till följd av måluppfyllelse. Formell 
struktur måste följa förändringar i mål och värderingar (ibid., s. 120).  

Ledning och styrning 
Skolledningens engagemang och delaktighet är av yttersta vikt vid en implementerings-
process så som införandet av En-till-En i skolmiljön. I Unos unos årsrapport från 20127 
ges ledningsfrågorna särskilt utrymme då skribenterna anser att ledningen är den enskilt 
viktigaste framgångsfaktorn för implementeringen av 1:1 (Andersson et al. 2012, s. 1). 
Maud Hell menar att även för en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet är skolled-
ningen av yttersta vikt (Hell 2011, s. 83). Med utgångspunkt i ett perspektiv där for-
mella och instrumentella aspekter formar synen på ledarskap har ledare i offentliga or-
ganisationer i uppgift att planera, besluta, samordna och kontrollera utifrån de formella 
mål och ramar de vill genomföra (Christensen et al. 2005, s. 124). Ledaren i offentliga 
organisationer styr utifrån det förtroende de tilldelats genom demokratiska val och de 
har i uppgift att realisera gemensamt fattade beslut och mål formulerade inom den orga-
nisation de verkar. Ledaren har för att öka möjligheten till lyckad implementering och 
måluppfyllelse möjlighet att göra förändringar i de formella ramarna i form av omorga-
nisationer. Omorganisationerna kan innebära förändrad arbetsfördelning och nya struk-
turer för arbetsgrupper och samarbete. Genom hierarkiska modeller inom organisation-

                                                        
7 Forskningsprojektet Unos uno vid Örebro universitet och Högskolan Dalarna studerar skolor som infört 
en dator till varje elev. Unos uno skall under 2010-2013 följa ett antal skolor i hela Sverige.  
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en förmedlas under ideala omständigheter tydliga och klara mål från ledaren till organi-
sationsmedlemmarna som sätter saker i verket.  

Christensen et al. redogör för tre nivåer av ledning. Första nivån, institutionell lednings-
nivå som befinner sig i toppen av hierarkin likt den kommunala utbildningsförvaltning-
en eller/och i vissa fall områdeschefer, innebär komplexa utmaningar. Andra nivån av 
ledning, administrativ ledning befinner sig på en mellannivå likt en rektorsbefattning. 
Här har ledaren till uppgift att förmedla det som kommer uppifrån ner till lägsta nivå. 
Den administrativa ledningen ska också ombesörja att det förmedlade genomförs i prak-
tiken. Ledare på mellannivån ska omvänt också förmedla synpunkter, normer och krav 
nerifrån och upp. Lägsta nivån av ledning, operativ nivå, där den individuelle ledaren 
har små möjligheter att påverka. Exempel på detta kan hittas i t.ex. mindre offentliga 
enheter som erbjuder tjänster (ibid., s. 134ff). Här kan skolbibliotekarien möjligen räk-
nas in, som ofta delges helhetsansvar för den egna verksamheten vad det gäller enskild 
budget, daglig verksamhet och utvecklingsansvar.  

Med utgångspunkt i det instrumentella perspektivet lämnas inte mycket utrymme för 
personliga särdrag hos ledaren (ibid., s. 140). Oavsett personlighetsdrag har ledare en 
roll att verkställa beslut och ansvara för att organisationen följer de mål och riktlinjer 
som de är ålagda. Ledaren är under sådana förhållanden utbytbar då det är formella 
strukturer och ramar som är gällande. Detta avpersonifierande sätt att se på ledaren har, 
något som författarna påpekar, under senare tid ansetts mindre lämpligt (ibid., s. 142). 
Till de instrumentellt anknutna arbetsuppgifterna för en ledare hör bl.a. planering, orga-
nisering, rekrytering, styrning, koordinering, rapportering, budgetering, initiering, be-
slutsfattande, utvärdering, kontroll, informationsåterkoppling och bokföring (ibid., s. 
131). Till det formella ansvaret som ledare hör utifrån ett instrumentellt perspektiv 
också ansvaret att rapportera och redogöra systematiskt för hur ansvaret förvaltats då en 
personlig och informell tillit inte anses tillräcklig. 

Ledare i offentliga organisationer står inför en hög grad av komplexitet (ibid., s. 145). 
Skolledningen på en skola har många hänsynstaganden att ta i beaktning vid beslutsfat-
tande. Krav från omgivningen och den egna förvaltningen som ständigt skiftar och för-
ändras, den kultur som råder inom den egna skolenheten och de lagar och förordningar 
som verksamheten har att förhålla sig till ger ramar för det målinriktade arbetssätt som 
ska bedrivas. Att förhålla sig till den ökade genomskinligheten genom systematisk och 
kontinuerlig rapportering på skolans alla nivåer är något som möjligen ytterligare bidrar 
till komplexiteten. 

Reformer och förändringar 
Reformer definieras som aktiva försök att förändra en struktur medan förändringar är 
det som försöken resulterar i.  

Omorganisering och förändring i offentliga organisationer är något som sker kontinuer-
ligt. Omvärlden och nya kunskaper ger ständigt nya förutsättningar och påverkar verk-
samheten på olika sätt. Som exempel på kontinuerliga förändringar nämner författarna 
införande av nya informations- och kommunikationsteknologier i en förvaltning (Chris-
tensen et al. 2005, s. 152). Reformer arbetas fram för att möta de nya förutsättningarna 
och är ett sätt för ledningen att medvetet initiera ett förändringsarbete.  

Utifrån ett hierarkiskt baserat instrumentellt perspektiv förstås reformer framförallt som 
kopplade till strukturella drag i organisationen (ibid., s. 156). Formulerande av reformer 



12 
 

är här något som initieras högre upp i organisationshierarkien och präglas av tydliga 
mål, klara mål- medelsband och kontrollerat genomförande, ofta i samarbete med flerta-
let aktörer (ibid., s. 165). Den komplexitet i offentliga organisationer som kan härledas 
till det ofta stora antal aktörer och individer som påverkas vid ett förändringsarbete be-
skrivs här även som problematisk: ”Reformer som inte medför önskat resultat i föränd-
ringsprocessen kan utifrån det instrumentella perspektivet bero på motstånd från inre 
eller yttre aktörer” (Christensen et al. 2005, s. 152). 

Då organisationer definieras som ett instrument kännetecknas ledningens reformarbete 
av målrationalitet (ibid., s. 153). Reformer är tydligt sammankopplade med de mål som 
formulerats inom organisationen och de medel som finns att tillgå. Kalkyler över för- 
och nackdelar, nyttokalkyler och resultatkalkyleringar är faktorer som tas i beaktande 
och är av vikt för ledningens reformarbete. Reformåtgärder som ledningen beslutat om 
implementeras sedan i underliggande hierarkier inom organisationen och leder till för-
ändringar och eventuella omorganisationer.  

Effekter och implikationer 
Christensen et al. konstaterar att utvärdering har kommit att bli vår tids mantra där ef-
fektmätning inte sällan används som ”ammunition” mellan olika aktörer i den offentliga 
organisationen (ibid., s. 176). Det kan dock vara svårt att mäta effekterna av en verk-
samhetsförändring eller omorganisation, och det beror enligt författarna bl.a. på att den 
offentliga organisationen ställs inför motivationsproblem då en utvärdering ger begrän-
sad politisk vinst. Det är då viktigt att reflektera vem utvärderingsresultaten är till för.  

För att se de effekter som ett förändringsarbete för med sig måste organisationen vara 
lyhörd för konsekvenser av handlingsmönster. Det instrumentella perspektivet förutsät-
ter en nära koppling mellan visioner, mål, program, beslut, organisationsutformning, 
implementering och effekter. Envägsprocessen går från åtgärd via implementering till 
effekt (ibid., s. 179). Resultatmätning utifrån detta perspektiv förutsätter två processer: 
en målformuleringsprocess som bygger på politiska beslut och en implementerings- och 
återföringsprocess (ibid., s. 187). 

Svårigheter med effektmätning kan uppstå då utvärderingen består av motstridiga stan-
dardiserade metoder för att värdera resultat där måttstocken därför blir relativ (ibid., s. 
185). Avsaknaden av standardiserade mätmetoder skapar således otillförlitliga effektut-
sagor. Den offentliga organisationen står också inför ett oberoendeproblem. En positiv 
kunskapsutveckling ligger i skolenhetens intresse vid återkoppling och resultatredovis-
ning, men för att få ett pålitligt resultat menar författarna att utredningar framförallt bör 
göras av en oberoende part, samtidigt som det också krävs närkontakt för att förstå or-
ganisationen utifrån olika perspektiv. Offentliga organisationer som utvärderar sig är 
ofta föremål för diskussion (ibid., s. 184). Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till, som 
skapar svårigheter vid effektmätning är tiden för genomförandet. En mätning i en initial 
fas medför ofta osäkerhet och motstånd till omställningsprocessen (ibid., s. 187). Om 
mätningen istället görs i ett senare skede då tydliga konsekvenser kan utrönas ökar möj-
ligheten att se långsiktiga effekter. 
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3.2 Loertschers taxonomier 

Skolbibliotekets förhållande till den större skolorganisation inom viken verksamheten 
bedrivs beskrivs utförligt av professor David Loertscher i boken Taxonomies of the 
school library media program (Loertscher 2000). Skolbiblioteksverksamheten har en-
ligt författaren genomgått tre större utvecklingssteg, revolutioner. Från fysisk central 
kunskapskälla där skolans invånare rekvirerat material och utrustning, till en central 
som kan nås från alla skolans enheter och vidare in i hemmen (ibid., s. 6). Vi befinner 
oss nu i vad Loertscher anser vara den tredje revolutionen i historien om skolbiblio-
tekets utveckling i skolan. Den nya tekniken har transformerat skolbiblioteket från ett 
kunskapscentrum (hub of the school), till en nätverkscentral. De tre centrala delarna i 
skolbiblioteksverksamheten består nu dels av infrastruktur för snabb och enkel åtkomst 
av medier dels av en mänsklig mellanhand (the human interface), skolbibliotekarien 
som med sin kompetens kan vägleda och bygga broar mellan teknologin och använda-
ren och i den sista av de tre centrala delarna återfinns fyra viktiga verksamhetsområden: 
samarbete, läsning, utökat lärande via IKT och informationskompetens (ibid., s. 11). 
Detta anknyter till de förändringar och anpassningar som görs i och med teknikens in-
träde i skolan och implementeringen av En-till-En.  

Loertscher talar vidare om fyra taxonomier skapade utifrån de fyra huvudaktörerna som 
alla har beröringspunkter i skolbiblioteksverksamhete: skolbibliotekarien, läraren, stu-
denten och skolledningen. Taxonomierna är här redskap för att nivådefiniera och vär-
dera uppgifter kopplade till skolbiblioteket. Nivåerna kan förekomma simultant och är 
alltså inte hierarkiskt indelade. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt 
att lägga fokus på de tre taxonomier som utgår från ett skolledarperspektiv, ett skolbib-
liotekarierperspektiv och ett lärarperspektiv. 

Skolledaren är enligt Loertscher en viktig nyckelperson i utvecklandet av en skolbiblio-
teksverksamhet. En övertygad skolledare som sett verksamhetens potential har till sitt 
förfogande de verktyg som krävs för att låta skolbiblioteket och dess funktioner genom-
syra hela lärmiljön. I taxonomin för skolledare påvisas 8 nivåer i vilka det redogörs för 
skolledarens handlande i förhållande till skolbiblioteket. I första nivån återfinns en skol-
ledare som har blandade känslor inför skolbiblioteksverksamheten och i stort sett bort-
ser från densamma (ibid., s. 55ff). I efterföljande nivåer ökar intresse och engagemanget 
succesivt från skolledarens sida för att inkludera och främja skolbiblioteksverksamhet-
en.  

Taxonomin för skolbibliotekarien är uppdelad i 10 nivåer där lägsta nivån innebär en 
obefintlig medverkan i lärmiljön från skolbibliotekariens sida. I efterföljande nivåer 
ökas integrationen och verksamheten får större utrymme för att i den sista nivån påvisa 
ett tätt samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie när det gäller organisationen och 
planeringen av undervisningen (ibid., s.15ff). Skolbibliotekarien inkluderas här i arbetet 
med bl.a. läroplaner, där den kompetens skolbibliotekarien besitter tillvaratas. 

Nivå 1-2 i taxonomin för läraren beskriver den självförsörjande läraren. Det material 
som används i klassrummet tillhandahålls av läraren själv. Det finns därför inget behov 
av skolbiblioteksverksamhet eller någon form av informationsteknologi. På nivå 3-5 
finns skolbiblioteket och skolbibliotekarien med som någon form av resurs. Lokal och 
material utnyttjas och eleverna förväntas använda sig av skolbibliotekets resurser. I de 
sista nivåerna, 6-8 återfinns läraren som samarbetar med skolbibliotekarien på flera 
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olika plan. Där också samarbetet är en naturlig del av verksamheten. 

Trots att dessa taxonomier är baserade på resultat från äldre (första upplagan av 
Loertschers bok utkom 1988) undersökningar i framförallt USA och Kanada, där förhål-
landena skiljer sig från de svenska, anses de fortfarande ha relevans i frågor rörande 
skolbiblioteksutveckling. (Hell 2010, s. 17).  

3.3 Skolbiblioteket och organisationen 

Skollagen placerar skolbiblioteket inom skolans domäner och ger således verksamheten 
en plats i den större skolorganisationen. För att beskriva hur förändringar i en större 
offentlig organisation påverkar en av dess mindre beståndsdelar, skolbiblioteket har jag 
valt att se på organisationen utifrån ett instrumentellt perspektiv. Utifrån detta perspek-
tiv kan skolan sägas bli till ett redskap för att nå mål ställda på kommunal nivå och 
skolbiblioteket i sin tur ett av flera redskap för den enskilda skolledningen att använda 
sig av i arbetet med delmål satta längre ner i organisationshierarkin.   

När en fastställd målformulering som inbegriper en implementering av ny teknisk ut-
rustning i syfte att höja utbildningskvaliteten och elevresultaten förmedlas vidare ner i 
hierarkin till den enskilda skolenheten, blir det där istället den konkreta kopplingen mel-
lan mål, medel och konsekvens mer framträdande. Frågor angående den faktiska im-
plementeringsprocessen, kompetensutvecklingsinsattser och ledarskap konkretiseras. 
Detta är en process i vilken skolbiblioteket, som en del av skolorganisationen, ingår.  

Skolledningen ansvarar för det praktiska genomförandet på skolnivå och då det också är 
skolledningen som enligt skollagen är ansvarig för skolbiblioteksverksamheten och 
därmed till stor del också avgör i vilken utsträckning skolbiblioteket bidrar/medverkar 
vid en eventuell implementerings- och förändringsprocess är ledningsfrågan av stor vikt 
för både implementeringsprocessen och skolbiblioteksverksamheten. Genom struktur, 
arbetsfördelning, styrning och prioriteringar vägleder skolledningen organisationen mot 
en ökad måluppfyllelse.  
 
Relationen mellan skolbiblioteksverksamheten och den större skolorganisationen disku-
teras närmare av Loertscher. I en digital lärmiljö är det de centrala delarna av skolbib-
lioteksverksamheten, som Loertscher talar om, förenliga med det ökade användandet av 
ny teknik, digitala medier och digitala informationskällor. Jag tänker mig att det i skol-
biblioteksverksamheten finns funktioner och kompetens som i en digital lärmiljö efter-
frågas och bör utifrån denna teoretiska ansats användas av skolledningen som ett red-
skap i arbetet med en ökad måluppfyllelse. 
 
Genom att belysa några av de faktorer som påverkar förändringsarbetet i en offentlig 
organisation samt de beröringspunkter som binder skolbiblioteksverksamheten och 
skolorganisationen samman har jag fått något av en grund att stå på i arbetet med att 
analysera studiens empiriska material. Det teoretiska ramverket utgöt också basen för en 
vidare diskussion för att besvara uppsatsens frågeställningar: Vilken syn har de tre aktö-
rerna, skolledning, skolbibliotekarie och lärare på skolbibliotekets roll i implemente-
ringsprocessen av En-till-En och i den digitala lärmiljön, har skolbibliotekets funktion 
förändrats och i så fall hur och har skolbibliotekariens roll förändrats och i så fall hur? 
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4. Metod 

Jag har valt att använda mig av fallstudien som forskningsmetod för att genom kvalita-
tiva intervjuer och dokumentstudier besvara de i uppsatsen presenterade frågeställning-
arna. Fallstudien lämpar sig för att studera en aktuell företeelse i dess verkliga kontext i 
ett försök att förklara, beskriva, illustrera eller utforska t.ex. en implementeringsprocess 
(Yin 2011, s. 31). Yin kopplar i kapitlet design av fallstudier fallstudiens tillämpnings-
områden till en rad användbara och relevanta teorier, däribland olika former av organi-
sationsteorier (ibid, s. 50). Att belysa beslut och processer är genomgående centrala 
teman i alla typer av fallstudier (ibid., s. 30). Min studie kommer att ta en förklarande, 
deskriptiv ansats där valet av studieobjekt för denna enfallsstudie har gjorts utifrån yr-
kesrelaterade kontakter och viss kännedom om skolbiblioteksverksamheten i aktuell 
region.  

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Trost menar i sin bok Kvalitativa intervjuer att ”Vid kvalitativa intervjuer strävar man 
vanligen efter att just komma åt, att få veta, vad den intervjuade menar med eller hur 
han eller hon uppfattar ett ord eller en företeelse” (Trost 2010, s. 133). I ett försök att 
förstå och beskriva hur personer med anknytning till skolbiblioteksverksamhet uppfattar 
och tänker kring de för studien givna ramarna, skolbibliotek och En-till-En, har jag an-
vänt mig av densamma.  
Utmärkande för kvalitativa intervjuer är de raka och öppna frågor som ofta resulterar i 
mångfasetterade och rika svar. Uppgiften för den som utför intervjun är att lyssna och 
försöka förstå snarare än att bedöma och väga respondentens svar. Interaktionen mellan 
intervjuare och intervjuad gör det också möjligt att inte bara uppfatta tankar sprungna ur 
stunden utan även det som inte sägs. Utifrån perspektivet symbolisk interaktionism sä-
ger Trost vidare ”att interagera är att samtala men inte bara genom att tala med munnen 
utan också genom kroppens andra rörelser såsom till exempel minspel och handrörel-
ser” (ibid, s.16).  
4.1.1 Urval respondenter 

Jag har valt att intervjua fem individer, varav en rektor, en skolbibliotekarie och tre lä-
rare. Samtliga respondenter med anknytning till skolbiblioteksverksamheten. Valet av 
ett begränsat antal respondenter, fem till antalet, grundar sig i det begränsade verksam-
hetsområdet, metodvalet och de teoretiska ramarna. Trost menar även att ett begränsat 
antal respondenter vid kvalitativa intervjuer är att föredra då många intervjuer genererar 
en stor mängd material vilket tenderar att bli ohanterligt (Trost 2010, s.143). 

Rektorn har ansvar för skolbiblioteksverksamheten på sin skola (Lgr 11 2011, s. 18), 
forskning visar också att ”rektorns roll när det gäller skolbibliotek är det som påverkar 
verksamheten mest” (Hell 2011, s. 83). I de fall där skolan har flera rektorer har jag valt 
att intervjua den rektor som i sina arbetsuppgifter och ansvarsområden räknar in skol-
biblioteksverksamheten. 

Skolbibliotekarien är den yrkesgrupp som står skolbiblioteksverksamheten närmast. 
Skolbibliotekarien bedriver verksamhet och interagerar dagligen med skolans elever och 
personal. Skolbibliotekarien som är föremål för intervjuer i min undersökning har ade-
kvat utbildning och har förutom vår kollegiala tillhörighet ingen personlig anknytning 
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till mig som intervjuare.  

Läraren nyttjar skolbiblioteket och skolbibliotekariens kompetens i ett pedagogiskt 
syfte. Tillsammans med skolbibliotekarien utgör läraren länken mellan skolbiblioteks-
verksamheten och det dagliga pedagogiska arbetet. Läraren är en av skolbibliotekets 
brukare. Urvalet har gjorts i samråd med skolbibliotekarien på given skola för att hitta 
de lärare som har kontinuerlig kontakt med verksamheten och därför kan anses ha erfa-
renheter som är värdefulla för studien.  

4.1.2 Genomförande 

Tilltänkta respondenter kontaktades via e-post där syftet med undersökningen presente-
rades tillsammans med en kort redogörelse för uppsatsens innehåll. Därefter avtalades 
tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes utifrån en för alla respon-
denter gemensam, svagt standardiserad intervjuguide (Bilaga). Intervjuguiden konstrue-
rades runt centrala områden som utifrån både tidigare forskning och teoribildning var 
relevanta för min studie. Profession och antal verksamma år inom yrket redovisas kort 
för varje individuell respondent. Ytterligare personlig information så som ålder och kön 
och bakgrund är saker som naturligtvis kan färga respondentens svar men jag har valt 
att inte vidare undersöka dessa variabler, då jag främst är intresserad av den verksamhet 
som bedrivs. Intervjuerna har genomförts enskilt med varje respondent för att i största 
möjliga mån undvika olika former av social styrning och majoritetssynpunkter. Jag har 
också valt att ersätta respondenternas, liksom skolans namn med fiktiva identiteter. 
Medverkande respondenter informerades initialt om anonymitetsaspekten. Varje enskild 
intervju pågick i ca.30-40 minuter och har i efterhand kompletterats med enstaka upp-
gifter via e-post och telefon.  

De genomförda intervjuerna spelades in med respondenternas medgivande. Den digitala 
tekniken har gjort det möjligt att på ett enkelt sätt återkomma till specifika citat och 
kunna reflektera ytterligare över både tonfall och ordval. Inspelningsutrustningen har 
också gjort det möjligt att minimera antecknandet under pågående intervju. Att anteckna 
under intervjuns gång kan verka störande för den intervjuade (Trost 2010, sid. 76). Då 
citat från intervjuerna använts har talspråk översats till skriftspråk i syfte att på ett etiskt 
godtagbart sätt presentera andemeningen i det sagda utan att på något sätt förvränga 
innehållet. Trost menar att ”det kan uppfattas som integritetskränkande att t.ex. göra 
direkta citat från talspråk” (ibid., s. 127). Efter varje genomförd intervju sammanfatta-
des intryck och tillägg i en mer isolerad miljö av mig som intervjuare. Intervjuerna har 
bearbetats auditivt. Jag har valt att inte transkribera de inspelade intervjuerna dels på 
grund av den lätthet med vilken den digitala tekniken gör det möjligt att förflytta sig 
genom materialet men också på grund av den förlust av tonfall och ordval en utskrift 
medför. Respondenterna har efter avslutad intervju ej fått tillgång till det inspelade 
materialet. 

Intervjuerna redovisas under det empiriska avsnittet i uppsatsen. Materialet är strukture-
rat efter teman hämtade från det teoretiska ramverket. 

4.2 Dokumentstudier 

Jag har valt att utöver genomförda intervjuer, även inhämta information från ett antal 
skriftliga källor. Det handlar då om befintliga styrdokument, mål och planer som jag 
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getts möjlighet att ta del av, alla offentliga handlingar med anknytning till den valda 
skolenheten. I Samtliga dokument står titeln i direkt relation till den valda skolenehet 
och har på grund av anonymitetsaspekten endast kort omnämnts i referenslistan. Digi-
tala kopior av samtliga dokument finns i författarens ägo. Den information som doku-
menten bidragit med har dels använts för att styrka utsagor och data men också bidragit 
till att beskriva och teckna en bild av studieobjektet. Yin menar att det generella värde 
dokumenten tillför en studie spelar en tydlig roll för datainsamling förknippad med fall-
studien (Yin 2011, s. 114). Dokumenten har i detta fall inhämtats från skolenhetens 
egen hemsida samt hos enhetens administrativa avdelning, då framförallt via e-mail 
eller personligen överlämnat i anslutning till intervjutillfällena. Dokumenten presenteras 
närmare i kapitel 5. 

4.3 Validitet 

En studies mått av validitet talar om för läsaren i vilken utsträckning den angivna meto-
den undersöker det som den är satt att undersöka, hur väl, i det här fallet, intervjuer och 
dokumentstudier belyser det som studien syftar till att undersöka. Det kan också sägas 
vara ett mått på tillförlitlighet och trovärdighet. För att bedöma studiens tillförlitlighet 
och kvalitet med avseende på validitet talar Yin om fyra validitetskriterier, var av främst 
tre är tillämpbara vid en deskriptiv fallstudie (Yin 2011, s. 54ff). Med hjälp av dessa 
kriterier ämnar jag kort redogöra för några aspekter av studien kopplade till validitets-
begreppet. 

Begreppsvaliditet 
I studien beskrivs en implementeringsprocess och den förändring som denna process 
innebär för verksamheten. För att öka begreppsvaliditeten måste de reella förutsättning-
arna för denna process säkerställas och dokumenteras och inte enbart grundas i subjek-
tiva intryck och tankegångar. Viktiga faktorer som ligger till grund för förändringen 
bekräftas med fördel i flera empiriska källor. Implementeringen av En-till-En är en gi-
ven implementeringsprocess som kan styrkas av både de intervjuer som genomförts och 
i de dokument som ligger till grund för dokumentstudien. Dokumenten i sig bedöms 
också utifrån validitetsaspekten. Implementeringen av En-till-En i verksamheten kan 
således sägas vara en fastlagd variabel. Dess påverkan på skolbiblioteksverksamheten, 
förändringen, beskrivs framförallt med hjälp av intervjuer, men också utifrån de doku-
ment där skolbiblioteket finns angivet.  

Intern validitet  
Med intern validitet menas huruvida de slutsatser som eventuellt dragits i studien kan 
anses trovärdiga. Denna form av validitet bedömer Yin som mindre applicerbara på en 
deskriptiv undersökning då kausala relationer, händelse y leder till händelse x, inte för-
utsätts. Dock är ett visst mått av intern validitet av betydelse för eventuella slutsatser. 
För att närma sig någon form av korrekt tolkning eller slutsats efter genomgång av in-
samlat material rör det sig om en form av intern validitet.  

Extern validitet  
Denna form av validitet sätter studien i relation till omvärlden. Extern validitet handlar 
om i vilken utsträckning resultaten är generaliserbara och i det här fallet tillämpbara på 
andra skolenheter. Denna deskriptiva studie gör inte anspråk på att generalisera utan 
snarare ge en inblick i en pågående process, som många av landets skolor nu befinner 
sig i. Av intresse här är de individuella förutsättningar som skapar en unik process och 
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som eventuellt kan leda till utförligare studier inom samma område och kanske även 
skapa en förståelse för och hitta begrepp för denna typ av verksamhet.  

4.4 Reliabilitet 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning efterföljande forskare 
ska kunna komma fram till samma resultat och samma slutsatser vid en upprepad fall-
studie, under förutsättning att samma tillvägagångssätt används. Då jag i fallstudien 
syftar till att beskriva en implementeringsprocess och de förändringar denna process 
medfört är förutsättningarna inte statiska och kan således förändras under tid. Ett väldo-
kumenterat tillvägagångssätt, utförliga beskrivningar av verksamheten och intervjupro-
cessen är faktorer som ökar studiens reliabilitet. I ett försök att öka reliabiliteten vid 
intervjutillfällena har samtliga intervjuer genomförts i en för respondenterna välkänd 
miljö, den egna arbetsplatsen. Intervjuerna har också genomförts av samma intervjuare 
och med samma typ av dokumentationsutrustning, ljudinspelningen. Alla intervjuer har 
också genomförts under en begränsad tidsperiod, hösten 2012, för att begränsa den tid 
under vilken verksamheten befinner sig i en pågående process.  

5. Fallbeskrivning 
 
Under följande rubrik görs en närmare presentation av den aktuella skolenheten, med-
verkande respondenter samt dokumentstudien.  Informationen om skolenheten är in-
hämtat framförallt från skolans egen hemsida men också från de respondenter som del-
tagit i undersökningen. Egna observationer, dels under pågående uppsatsarbete men 
också i arbetsrelaterade sammanhang har gett intryck som i viss utsträckning har bidra-
git till bilden av den aktuella skolan. Fallbeskrivningen tjänar här som bakgrund till den 
analys som genomförs i kapitel 6. 
 
5.1 Presentation av skolan och skolbiblioteket 
 
Den skola jag har valt att studera närmare är en kommunal grundskola belägen i en me-
delstor svensk stad. Skolan ingår tillsammans med fem andra skolenheter i ett större 
skolområde. Detta skolområde ombesörjer skolgång åt ca 1700 elever och leds av en 
områdeschef och en administrativ områdeschef. Skolområdet har under ett antal år ge-
nomfört ett utökat metodologiskt utvecklingsarbete. Föremålet för min undersökning är 
ensam 6-9 skola i skolområdet och har till antalet ca 400 inskrivna elever och en perso-
nalstyrka på ca 60 individer. Skolan är centralt placerad i tätorten och beskrivs på den 
egna hemsidan som en skola med ”internationell och mångkulturell framtoning” då stor 
andel av eleverna har sina rötter i andra länder. Det mångkulturella elevunderlaget är 
enligt rektor en bidragande faktor till det kreativa och framåtsträvande arbetsklimat som 
sägs råda på skolenheten. Även lärarna menar att det varierade elevunderlaget är en 
styrka och något som föder tolerans, flexibilitet och anpassningsförmåga. 
 
Utöver gemensam skolområdeschef och administrativ områdeschef finns det på varje 
enhet en ansvarig skolledare. På den valda enheten delas rektorskapet mellan två skolle-
dare. Lärarna arbetar här utifrån fyra arbetslag, ett för varje årskurs, där arbetet leds av 
en arbetslagsledare.  Arbetslaget ansvarar utöver elevernas utveckling och lärande också 
för elevvård och stöd till elever med behov av särskilt stöd i respektive elevgrupp. Det 
pedagogiska arbetet delas in i projektperioder. 
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Pedagogerna på den aktuella skolan har haft var sin bärbar dator som arbetsredskap se-
dan 2009. Eleverna i årskurs 7 introducerades och utrustades med var sin dator efter ett 
kommunövergripande beslut angående implementering av En-till-En som togs av kom-
munfullmäktige på våren 2010. Beslutet syftade till att utveckla undervisningen. Sko-
lenheten fick i ett inledande skede ett startkapital för bl.a. inköp av hårdvara. I dag be-
gagnar all personal och elever i åk 7-9 en personlig bärbar dator. Skolan är även utrus-
tad med ett trådlöst nätverk vilket kan användas från skolans alla lokaler. Enligt skolans 
eget informationsmaterial använder eleverna i dagsläget den nya tekniken för att bl.a. 
producera text, redovisa med hjälp av film, ljud, bild och träna informationssökning, 
källkritik och nätetik. All intern kommunikation sker även digitalt via en lärplattform. 
Efter avslutad skoldag tar eleverna med sig datorn hem. Hemifrån går det vidare att från 
skolans hemsida nå de databaser som skolbiblioteket tillgängliggör för eleverna.  
 
I anslutning till skolbyggnaden finns även fritidsgård och en biblioteksfilial. Biblioteket 
tjänar också som skolbibliotek och är ett så kallat integrerat folk- och skolbibliotek. I 
det fysiska biblioteket är den barn- och ungdomslitteratur som stämmer överens med 
skolans målgrupp placerad i en egen del av biblioteksrummet. Till skolbiblioteket bidrar 
skolan med ett årligt medieanslag för inköp av medier, framförallt böcker med signum 
Hcg och tonår. Folkbiblioteket i sin tur står för interiören. Även skolbiblioteksverksam-
heten har varit föremål för skolområdets utvecklingsarbete, vilket bland annat resulterat 
i utmärkelser. Skolbibliotekarien är anställd av Kultur- och fritidsförvaltningen och de-
lar sin tid mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket. De tjugo timmar som skolbibliote-
karien viger åt skolbiblioteksverksamheten ”köper” skolan in från ansvarig förvaltning. 
Ungefär 8,5 timmar i veckan avsätts för gruppbokningar då skolbibliotekarien bedriver 
verksamhet ute i klasserna. Skolbibliotekarien har tillgång till ett arbetsrum i biblioteks-
lokalen vilket delas med övrig bibliotekspersonal men också ett arbetsrum i skolans 
administrativa korridor. Skolbibliotekarien tillhör ett av skolan arbetslag och deltar vid 
flertalet personalsammankomster. Skolområdets alla skolbibliotekarier träffas varannan 
vecka och möten med skolområdeschefen sker också regelbundet en gång i månaden. 
 
5.2 Presentation av respondenterna 
 
Skolan s rektor har efter fullgjord pedagogisk utbildning arbetat som lärare i ca 20 år 
och som skolledare i ca 3,5 år. Respondenten har arbetat på den aktuella skolenheten i 
ca.15 år och parallellt med rektorskapet bedrivs också ett visst mått av undervisning. 
Tillsammans med ytterligare en rektor utgör respondenten enhetens skolledning.  
 
Efter avslutad utbildning i biblioteks och informationsvetenskap erbjöds skolbiblioteka-
rien ett vikariat på enhetens integrerade folk- och skolbibliotek, en tjänst som senare 
övergick till en fast tjänst. Tjänsten har bibliotekarien nu haft i ca 8 år. Skolbibliotekari-
ens arbete har premierats med Bonnier Carlsens utmärkelse Årets skolbibliotekarie och 
Nationella skolbiblioteksföreningens utmärkelse Årets skolbibliotek. Skolbibliotekarien 
har i samband med dessa utmärkelser, i olika biblioteksrelaterade sammanhang, blivit 
inbjuden som föreläsare. Skolbiblioteket har också under denna period tagit emot ett 
stort antal studiebesök. Skolbibliotekarien ingår i ett av skolans tre arbetslag. 
 
Lärare A är sedan tidigare miljövetare men undervisar nu matte, kemi, fysik och teknik 
på skolenheten. Efter avlagd lärarexamen i matte och NO har respondenten således två 
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examina. Respondenten har varit lärare i tio år och har arbetat på den aktuella skolan 
under två års tid. 
 
Lärare B är i grunden mellanstadielärare men har även behörighet i svenska på högsta-
diet. Respondenten utexaminerades 1986 och har sedan 15 år tillbaka arbetat på den 
aktuella skolan, den första tiden främst i åk 6-7 men på senare tid även upp till åk 9.  
 
Lärare C är utbildad lärare och undervisar i svenska och franska. Respondenten har 15 
års arbetslivserfarenhet varav 14 år på den för studien aktuella skolan. Undervisningen 
sker uteslutande i åk 6-9. Respondenten ingår i samma arbetslag som lärare A.  
 
5.3 Presentation av dokumentstudie 
 
Dokumenten jag ansett vara relevanta för studien redovisas här utifrån rådande hierar-
kisk organisationsstruktur med dokument författade av det högst beslutande organet 
först. Handlingsplanen rörande skolbiblioteksverksamheten är ett dokument i pappers-
form, inhämtat under ett besök på skolenheten. Övriga dokument är hämtade från sko-
lans egen webbsida. Avsaknaden av referenser beror i samtliga falla på att dokumentets 
titel står i direkt relation till den valda skolenheten. Med hänsyn till anonymitetsa-
spekten har jag därför valt att inte använda mig av utförligare referenser. Digitala kopior 
av samtliga dokument finns dock i författarens ägo, vilket också redovisas i referenslis-
tan.  

Kommunala styrdokument 
Den kommunala skolplanen antogs av kommunfullmäktige år 2009. Fem grupper av 
tänkta mottagare avses, skolorna som helhet, personal anställd inom organisationen, 
elever, föräldrar och förtroendevalda politiker.  Planen berör alla elever inom de verk-
samheter som tillhör den kommunala förvaltningen och är indelad i tre huvudteman: 
vision, utveckling och styrning. 

I planen garanteras bl.a. utvecklingsmöjligheter för elever i behov av extra stöd och god 
språkutveckling för att främja lärande, utveckling och kommunikation, men även ett 
varierat kulturutbud. I den kommunala visionen vill man utveckla lärandet i relation till 
samhällets utveckling och ge lika möjligheter till goda arbetsförhållanden och en kreativ 
studiemiljö. Föräldrakontakt och delaktighet betonas. Visionen innehåller också ett antal 
etiska ställningstaganden för en förbättrad psykisk och fysisk skolmiljö där alla mår bra. 

Planens utvecklingsområden är sex till antalet: kunskap och kompetens, lärandemiljö, 
valfrihet och demokrati, öppenhet, hållbar utveckling och styrning och uppföljning.  
Målet för kunskap och kompetens sätter fokus på kunskapsmål. Kommunen ska med 
hjälp av bl.a. spetsutbildningar, tidig uppföljning, behöriga lärare och ett tydligt peda-
gogiskt ledarskap nå de nationellt satta målen. En lugn och trygg lärandemiljö med stor-
leksmässigt reglerade barngrupper ska uppnås med hjälp av situationsanpassad under-
visning, arbete mot kränkande behandling, understryka rektorns pedagogiska ledar-
funktion och genom att förankra forskningsbaserad utveckling i det praktiska arbetet.  
Skolans alla elever och personal, men också föräldragruppen, ska ges möjlighet till in-
syn i verksamheten, känna sig delaktiga och kunna påverka som en del i arbetet med de 
satta målen för valfrihet och demokrati. Det mål som berör öppenhet sätter skolan i re-
lation till det övriga samhället. Där kommunfullmäktiges mål för öppenhet mot t.ex. 
näringslivet, universitet och högskolor och föreningslivet preciseras. 
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I det sista målet som berör hållbar utveckling framhålls ett långsiktigt förhållningssätt. 
Eleverna ska på flera plan ges möjlighet att förstå betydelsen av en långsiktigt hållbar 
livsstil. 

I det sista avsnittet, styrning av skolan, redogörs för skolans hela styrning och organisat-
ionsstruktur. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret och beslutar om den 
kommunala skolplanen samt budgeten. Nämnden ansvarar för att verksamheten genom-
förs utifrån de nationella lagar som är gällande, men även utifrån andra kommunala 
planer och mål. Rektor ansvarar i sin tur för den enskilda skolans verksamhet och den 
lokala arbetsplanen. Även uppföljning på de olika nivåerna i organisationen gås här 
igenom.  

Den kommunala IKT-strategin är än mer av intresse för denna studie, då den anknyter 
direkt till den implementering som ligger till grund för undersökningen.  
Strategin författades på förvaltningsnivå år 2010 och omfattar alla skolformer inom or-
ganisationen. Den ”syftar till att utveckla och säkerställa arbetet med IKT i skolornas 
dagliga verksamhet”. Strategin inleds med visioner och mål och avslutas med EU-
kommissionens definition av digital kompetens. Efterföljande avsnitt berör rekommen-
dationer för kompetensutveckling, ansvar, plan för implementering samt utvärderings-
plan. 

Alla elever ska enligt de övergripande målen i dokumentet kunna använda IKT som ett 
redskap för lärande. Detta inbegriper att kunna söka, granska och lagra, producera, re-
dovisa, kommunicera och utbyta information.  

Två mål redovisas under två huvudteman, pedagogik och teknik. Med medel som kom-
petensutveckling, utforskande arbetsmiljö, publiceringsmöjligheter, lärplattformen, 
verktyg för formativ bedömning och IUP (individuell utvecklingsplan), internet och 
digitala läromedel ska det pedagogiska målet att ”alla skolledare, pedagoger och 
barn/elever ska på ett naturligt sätt integrera IKT i den dagliga verksamheten” uppfyllas. 
Målet under avsnittet Teknik, att ” alla barn/elever ska ha tillgång till teknisk utrustning 
med relevanta, pedagogiska läromedel och programvaror som passar verksamheten” 
uppfylls med den bärbara datorn som medel. Under detta avsnitt redogörs också för de 
färdigheter eleverna bör ha tillägnat sig efter varje årskurs, grupperat förskola, F-3, 4-6, 
7-9, gymnasie- och vuxenutbildning samt särskolan.  I den grupp mest relevant för stu-
dien, 7-9, ska eleverna för att nå målen bl.a. kunna använda digitala verktyg för att göra 
beräkningar, presentera och tolka data, använda olika typer av presentationsprogram, 
redigera olika former av medier, källkritiskt granska information och vara bekanta med 
de lagar som styr olika former av upphovsrätt. 

För att samordna och arbeta med dessa frågor krävs en tydlig ledning. Högst upp i hie-
rarkin och på förvaltningsnivå finns styrgruppen bestående av förvaltningschefer. Det 
pedagogiska rådet består av skolledare vilka ansvarar för utveckling, uppföljning, beslut 
om krav för lägstanivå för användarna av lärplattformen och utgör ledningsgrupp med 
avseende på funktionell ledning. IKT-samordningen arbetar för att nå de mål som satts i 
strategin, ansvara för lärplattformen, omvärldsbevaka IKT-fältet, ge support i pedago-
giska frågor, fortbildning och samordna olika typer av nätverk. Den enskilda skolan ska 
enligt strategin utarbeta en lokal arbetsplan, avsätta tid till kompetensutveckling och 
bidra med en lärplattformsadministratör, en IKT-ansvarig och en webbredaktör. 

Strategin innehåller även en implementeringsplan där det beskrivs hur ”strategin om-
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vandlas till praktisk handling”. Här betonas vikten av förankring. Alla inom organisat-
ionen ska vara väl insatta i vad denna strategi innebär för den dagliga verksamheten. 
Skolledningen sägs vara en mycket viktig aktör i arbetet med mandat att ge personalen 
möjlighet att diskutera, fortbilda sig och utvärdera. 
En övergripande utvärdering ska enligt strategin inledas senast våren 2013 i form av 
enkätundersökningar bland personal och elever. 

Skolområdet 
I Pedagogiskt utvecklingsarbete på (skolområdets namn) från 2009 med områdesrektor 
och förvaltningen som ansvariga redovisas det utvecklingsarbete som genomförts och 
det som ska genomföras mellan åren 2009 och 2011 i skolområdet. Detta innebär att den 
undersökta implementeringsprocessen således ligger i den senare delen den angivna 
tidsramen. Dokumentet vänder sig i första hand till personal anställd inom skolområdet.  

Utvecklingsarbetet inom skolområdet hänvisas här till införandet av IUP (individuella 
utvecklingsplaner) parallellt med införandet av ny pedagogisk metod. Den för studien 
utvalda skolenheten arbetade således under perioden med flera parallella processer då 
implementeringen av En-till-En genomfördes. 

På områdesnivån är också en handlingsplan rörande skolbiblioteksverksamheten förfat-
tad, senast reviderad hösten 2011. Till grund för planen ligger bibliotekslagen, läropla-
nen och ovan nämnda IKT-strategi. Planen är undertecknad av områdets alla verk-
samma skolbibliotekarier. Biblioteksverksamhetens syfte är enligt planen att vara ”en 
pedagogisk resurs i lärandet och syftar till ökad måluppfyllelse för eleverna” (2011, s. 
1). Verksamhetens tre målgrupper är personal, föräldrar och elever. De obligatoriska 
momenten som eleverna ska ha möjlighet att tillgodoräkna sig i de olika årskurserna 
finns preciserat i planen årskurs för årskurs. Från årskurs sex får eleverna t.ex. biblio-
teksintroduktion, undervisning informationssökning, källkritik och upphovsrätt, kun-
skaper om de databaser som finns till förfogande, läsning och bokbloggande. Även de 
ämnen till vilka denna undervisning är knuten redovisas trots att undervisningen sker till 
största delen i skolbibliotekets regi. 

Skolenheten 
I den lokala arbetsplanen från 2011, författad av skolans två rektorer görs inledningsvis 
en kort beskrivning av enheten. Därefter följer ansvarsfördelningen mellan rektorer, 
arbetslag, arbetslagsledare, klassföreståndare, mentorer, ämnesföreståndare och skolan 
som helhet. De uppdrag som är kopplade till IKT, En-till-En och skolbibliotek återfinns 
bl.a. hos arbetslagsledarna som ansvarar för att aktivt leda utvecklingen mot uppställda 
mål. Lärspridarna åläggs att inspirera och hjälpa kollegorna i arbetet med IKT och En-
till-En. IKT-ansvarig har enligt överenskommelse till uppgift att hantera program och 
supporta bärbara datorer. Skolbiblioteket verkar kort och gott enligt ovan nämnda bibli-
oteksplan, vilken också är infälld i den lokala arbetsplanen. I informationen som ska 
förmedlas till eleverna inför varje terminsstart finns anvisningar om hur de bärbara da-
torerna ska användas och i vilken utsträckning.  

I verksamhetsplanen från 2011, hämtad från skolans webbsida finns de förhållningssätt 
elever och lärare ska anamma för att skapa en bra skolmiljö. Bl.a. att ta vara på den kul-
turella mångfalden och låta den berika hela verksamheten. För att vidare förverkliga 
verksamhetsidén krävs ett varierat arbetssätt, där särskild hänsyn tas till elever i behov 
av särskilt stöd, kontinuerlig kompetensutveckling och att möjlighet ges till reflektion 
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för både lärare och elever.  Planen avslutas med en beskrivning av verksamheten, där 
organisation, elevunderlag och information om skolan preciseras. Här beskrivs de pro-
jektperioder som skapats för att bl.a. integrera olika former av multimedia-användning. 

I informationsmaterialet En-till-En beskrivs den implementeringsprocess som inleddes i 
årskurs 7 vintern 2010 på den egna skolenheten efter beslut i kommunfullmäktige på 
våren samma år. Beslutet syftar till att utveckla undervisningen och refererar till EU:s 
åtta nyckelkompetenser och definition av digital kompetens.  Bakgrund ges ur den 
kommunala IKT-strategin och Lgr 11. Därefter redogörs för skolområdets mål för sats-
ningen och hur tekniksituationen ser ut på den egna skolenheten. Även det framtida 
användandet av digitala medier punktas upp. Den avslutande delen i informations-
materialet avser regelverket runt de bärbara datorerna och diverse avtalspunkter. 

6. Analys  

I följande avsnitt analyseras materialet från de genomförda intervjuerna utifrån de teore-
tiska ramverk som diskuterats i teoriavsnittet.  Kopplingar görs även till den litteratur 
och det bakgrundmaterial som presenterats tidigare i uppsatsen. Materialet redovisas 
under rubriker som härrör från organisationsteorins instrumentella perspektiv. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning av analysen med särskilt fokus på studiens frågeställ-
ningar. 

6.1 Mål och värderingar 

Skolans övergripande mål, att med hjälp av En-till-En höja kvaliteten på undervisningen 
och därmed öka elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen, stämmer väl överens med 
målen för tidigare satsningar som gjorts runt om i landet. Något som diskuterats bl.a. 
utifrån Kroksmarks artikel Lärandets stretchadhet: Lärandets digitala mysterium i En-
till-en-miljöer i skolan (Kroksmark 2011). För den aktuella skolenheten låg beslut om 
implementering på en övergripande kommunal nivå som sedan förmedlades vidare ner 
genom skolorganisationen via den kommunala IKT-strategin till den enskilda skolen-
heten. På skolenheten konkretiserades implementeringen och en IKT-plan arbetats fram 
för att utifrån de verktyg och medel skolenheten har till sitt förfogande realisera satta 
mål. En IKT-plan var också ett krav för att få ett kommunalt startbidrag. 
 
Samtliga respondenter som deltagit i min studie hade kännedom om den övergripande 
kommunala beslutsprocessen och den efterföljande beslutsgången. Arbetet med mål-
formulering på den egna skolenheten är däremot ett område där skolledningens och per-
sonalens uppfattning går lite isär. Skolledning menar, med stöd i dokumentationen, att 
arbetet utfördes noggrant och strukturerat. Skolenhetens IKT-plan är resultatet av detta 
arbete. Trots att alla lärarna är bekanta med denna plan upplever de målarbetet som en 
aning diffust och enligt en av respondenterna något som i praktiken snarare arbetades 
fram under resans gång, framförallt de pedagogiska målen.  
 

”Jag kände att det var något som personalen ganska snabbt arbetade fram efter 
implementeringen. […] Pedagogiskt jobbar vi fortfarande med att tänka ut hur 
och var datorn används bäst”. (Lärare A) 

 
Skolbibliotekarien som till skillnad från lärarna varit delaktig i den grupp som arbetat 
med och efter ett remissförfarande sammanställt IKT-planen, anser i samklang med 
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skolledningen att betydande tid lades i ett inledningsskede på diskussioner om mål och 
syfte utifrån både ett pedagogiskt och ett tekniskt perspektiv.  
 
Skolbibliotekariens medverkan i arbetet med skolspecifika mål i samband med imple-
menteringen kan enligt respondenterna anses vara betydande.  Flertalet bekräftar att 
skolbibliotekarien ”varit med från början”, vilket också uppskattats. Att skolbiblioteka-
rien inkluderas i planeringsarbetet är enligt Loertschers taxonomi för skolbibliotekarier 
även ett mått, avgörande för vilken nivå skolbiblioteksverksamheten kan uppnå 
(Loertscher 2000).  
 
Studiens respondenter värderar skolbiblioteket högt och är mycket positiva till verk-
samheten. Lärare B menar bl.a. att skolbiblioteket är en ”väldig kraft i verksamheten”. 
Skolbiblioteket beskrivs av skolbibliotekarien som en resurs både som en fysisk plats, 
men också som en resurs som genomsyrar hela skolan. Skolbiblioteket blir en del av 
skolans övergripande mål menar skolbibliotekarien ”Skolbiblioteket är en resurs för 
elevernas måluppfyllelse”. 
 
I skolenhetens IKT-plan omnämns skolbibliotekets verksamhete i form av en hänvis-
ning till en för skolområdet gemensam handlingsplan. En handlingsplan utifrån vilken 
aktiviteter och samarbete som rör skolbiblioteksverksamheten genomförs, dock till 
största delen i skolbibliotekets regi, för att öka elevernas måluppfyllelse. Min uppfatt-
ning, enligt egna erfarenheter, är att det i skolbibliotekssammanhang ofta pratas om 
vikten av att ”plantera” skolbiblioteket och dess verksamhet i skolorganisationen. Av-
saknaden av skolbibliotek i de övergripande kommunala planerna, skolplan och kom-
munal IT-strategi, tycks bekräfta att skolbiblioteket inte är ett övergripande mål i sig 
utan snarar ett medel för måluppfyllelse. Ett verktyg och en resurs att använda för att 
uppnå mål satta på högre nivå i organisationen.  
 
6.2 Ledning och styrning 

På en administrativ skolledningsnivå, har ledningen till uppgift att förmedla beslut fat-
tade på högre ort ner till en operativ nivå och med hjälp av tillgängliga resurser, ombe-
sörja att det förmedlade genomförs. Skolledningens centrala roll för både en lyckad im-
plementering av En-till-En och en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet bekräftas i 
litteraturen och utifrån valda teorier. Loertscher menar bl.a. att skolledningen/rektorn är 
en av nyckelpersonerna i skolbibliotekets utvecklingsarbete.  
 
I den kommunala IKT-strategin understryks skolledningens centrala roll för arbetet med 
implementeringen. Skolledningen har det mandat som krävs för att avsätta tid och resur-
ser men också mandat att genomföra nödvändiga omorganisationer. Studiens respon-
denter är eniga om att ledningen på den aktuella skolenheten har varit mycket tydlig i 
sin vilja att förändra och kraftfullt har drivit implementeringsprocessen framåt.  
 

”Ledningen har haft en tydlig roll i att de vill att vi ska använda datorerna så 
mycket som möjligt och så snabbt som möjligt, de har pushat på ganska hårt”.  
(Lärare A)  

 
Skolledningens och i detta fall rektorns intresse för skolbiblioteksverksamheten har en-
ligt dennes egen utsaga ökat i takt med en ökad förståelse för verksamheten och har 
”under de senaste åren blivit lika viktigt som t.ex. kemisal eller slöjdsal”. För rektorn är 
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det också viktigt att skolbiblioteket inte är en autonom verksamhet. ”Det är viktigt att 
det är en del av skolan, inte någon satellitverksamhet”.  Skolbibliotekarien upplever 
också ledningen som mycket positiv till skolbiblioteksverksamheten. ”Det är en växel-
verkan mellan skolbibliotek och skolledning”. 
 
För att synliggöra och bekräfta att skolbibliotekarien är lika viktig på skolan som övrig 
personal har skolledningen valt att placera densamma i ett av fyra arbetslag. Att låta 
skolbibliotekarien genom organisatoriska insatser bli en del av olika personal- och ar-
betsgruppergrupper, att upprätthålla en dialog och ett varaktigt samarbete med skolled-
ningen är också enligt många verksamma skolbibliotekarier, däribland Nilsson och Hell, 
avgörande framgångsfaktorer för en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet. Att skol-
biblioteket på den aktuella skolenheten är ett integrerat skol/filialbibliotek och således 
även nyttjas av allmänheten är något som endast tas upp av skolbibliotekarien, vilket 
möjligtvis kan vara en indikation på att skolans personal också i praktiken uppfattar 
verksamheten som ”sin egen”, en integrerad, naturlig del av skolenheten.  
 
Respondenterna lägger under intervjuerna speciell vikt vid skolbibliotekariens kompe-
tens, men framförallt skolbibliotekariens personliga lämplighet. Skolbiblioteksverksam-
heten är i stor utsträckning, enligt respondenten, väldigt mycket kopplat till personen. 
Rektor poängterar också att skolan haft turen att ha en bibliotekarie som förstår den 
moderna skolan.  
 

”Vi har turen att ha en sådan skolbibliotekarie! Det är jätteviktigt vad det är för 
människa och som förstår vad den verksamhet man jobbar inom vill, då blir det 
jätte bra”. (Rektor)  

 
Med utgångspunkt i organisationsteorins instrumentella perspektiv lämnas inte mycket 
utrymme för personliga särdrag hos ledaren. Ledare i offentliga organisationer kan by-
tas ut utan att det förändrar organisationen.  I fråga om skolbiblioteksverksamheten, en 
mindre enhet är det skolbibliotekarien som kan sägas vara ansvarig ”ledare”. Studien 
visar att det trots allt är avgörande för verksamheten vem som är skolbibliotekarie. Den 
personliga lämpligheten kan möjligtvis hänga ihop med de vaga föreställningarna om 
professionen som Nilson beskriver (Nilsson 2007 s. 36). Då skolans personal fortfa-
rande uppfattar skolbibliotekariens yrkesroll och arbetsuppgifter som en aning diffusa 
läggs därför större vikt vid personlig lämplighet och det personliga engagemanget.   
 
6.3 Reformer och förändringar 

Studiens syfte, hur skolbiblioteksverksamheten har påverkats av implementeringen av 
En-till-En, är kopplat till de reformer som gjorts och effekterna av dessa i och med im-
plementeringsprocessen. De omorganisationer som skolledning genomfört inför och 
under arbetet med implementeringen har gjorts med intentionen och viljan att förändra 
och har genomförts för att på bästa sätt nå de mål som satts för verksamheten. Det är ett 
medvetet målrationellt arbete. 

Bland de omorganisationer som skolledningen genomfört inför och under implemente-
ringsprocessen hör bl.a. en ny struktur för det kollegiala samarbetet. Personalens arbete 
utgår enligt respondenterna i stor utsträckning från de fyra arbetslagen, sammansatta av 
skolledningen. Arbetslagen som leds av en arbetslagsledare och består av ämneslärare 
knutna till en och samma årskurs präglas av öppenhet och samarbetsvilja, något som 



26 
 

flertalet av respondenterna framhåller. Olika kompetenser, erfarenheter och de olika 
skolämnenas karaktär tycks utifrån intervjuerna också medföra ett visst mått av dyna-
mik till arbetslagen. Även skolbibliotekariens kompetens tas här till vara då skolbiblio-
tekarien tillhör ett av arbetslagen. Ansvarsfördelningen i arbetslagen är dokumenterad 
på enhetsnivå i den lokala arbetsplanen och därmed förankrad i organisationen och hos 
personalen. Ett dokumenterat reformarbete kan sägas vara en framgångsfaktor då Chris-
tensen et al. anser att endast informell tillit inte är tillräcklig i en större offentlig organi-
sation, ett styrdokument måste till.  
 
Implementeringsprocessen innebar också att ett antal lärspridare utbildades efter modell 
inköpt från extern aktör, i och med detta intensifierades kompetensutvecklingen. Re-
spondenterna upplever att skolbibliotekarien i stor utsträckning varit delaktig i det kom-
petenshöjande arbetet då skolledningen valde att utse skolbibliotekarien till lärspridare 
med uppgift att förmedla inhämtad kunskap till det övriga kollegiet. Rektor anser att 
skolbibliotekariens roll var central. 

 
 ”Vi kände att skolbiblioteket behövdes för att kunna använda datorerna på rätt 
sätt, i början är det den utökade informationssökningen som är det mest naturliga 
när man får tillgång till datorerna, efterhand inser man att det är väldigt mycket 
mer man kan använda datorerna till”.  

 
En extern aktör samt skolbibliotekariens kompetens är här exempel på verktyg som le-
dare i den offentliga organisationen har till sitt förfogande för att öka möjligheterna för 
en lyckad implementering (Christensen 2005 s. 134). Något som inte är helt oproblema-
tiskt i en verksamhet där många hänsynstaganden måste göras och där många individer 
och verksamheter berörs. 
 
Som ett led i reformarbetet köptes förutom bärbara datorer även annan teknisk utrust-
ning in, bl.a. projektorer till klassrummen. Även ett trådlöst nätverk installerades för att 
underlätta kommunikationen mellan skolans alla invånare, som nu i stor utsträckning 
sker via skolenhetens lärplattform. Trots förberedelser uppfattar samtliga lärare att pro-
cessen, från det att ett kommunalt beslut fattats om implementering till att eleverna i 
första årskursen utrustats med var sin dator, gick fort, av betoning att döma, lite för fort. 
Hos de respondenter där processen upplevdes ha framskridit för fort tycks det också 
finnas ett visst motstånd mot implementeringsprocessen och i synnerhet datorn som det 
självklara arbetsredskapet.  Alla är dock positiva till mängden kompetensutveckling 
som erbjudits och fortfarande erbjuds. Skolbibliotekarien menar att den kompetensut-
veckling som ansetts angelägen också beviljats och genomförts. Kunskaper som i 
många fall hämtats externt och förmedlats internt. 
 
6.4 Effekter och implikationer 

Införandet av ny teknik har medfört en rad förändringar i skolorganisationen. Enligt 
rektor har implementeringen bl.a. fungerat som startmotor för utökade pedagogiska dis-
kussioner där skolbibliotekarien varit högst delaktig. Detta är något respondenterna hål-
ler med om.  

 
”Det är svårt att se skolbiblioteket som en separat del av satsningen. Det är en na-
turlig del av implementeringen och i vår verksamhet”. ( Lärare C) 
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Skolbibliotekariens delaktighet i planeringsarbetet gynnar den förändringsprocess orga-
nisationen genomgår, men också på ett mer direkt sätt eleverna. Första terminen efter 
implementeringen upplevde skolbibliotekarien att eleverna inte kom till biblioteket i 
lika stor utsträckning som innan. Istället befann de sig i korridorerna böjda över sina 
nya datorer.  

 
”Situationen har dock förändrats, nu kommer eleverna till biblioteket igen för att 
arbeta med skoluppgifter med skillnaden att de nu arbetar mer digitalt snarare än 
letar i böckerna, och varför ska dom det, när vi har nätresurser?”  

 
Skolbiblioteket tycks utifrån denna aspekt inte ha spelat ut sin roll som kunskapsför-
medlare utan i viss utsträckning blivit än mer viktig i en digital skolvärld. En utveckling 
som bekräftas i litteraturen bl.a. av Fleischer.  
 
Även rektorn tycker sig se att eleverna använder skolbiblioteket mer nu, men menar 
samtidigt att det kanske inte kan tillskrivas datorerna i första hand utan att ”vi har blivit 
bättre på att vara skola”.  De pedagogiska diskussioner och nya former av sammarbete 
som följt i spåren av implementeringsprocessen tycks också ha inneburit en ökad med-
vetenhetangående skolbiblioteksverksamheten. 
 
Lärarna som enligt Loertschers taxonomier befinner sig på varierande nivå i sitt förhål-
lande till skolbiblioteksverksamheten, beskriver skolbiblioteket utifrån sina egna behov 
och verksamheter. Trots det varierade nyttjandet och de skilda behoven är samtliga 
eniga om att det redan sedan tidigare funnits och i dagsläget finns en väl fungerande 
skolbiblioteksverksamhet.  
 
Skolbibliotekariens uppgift på skolan har enligt respondenten själv inte förändrats. 
 

”Min huvuduppgift är att stötta eleverna i deras jobb för måluppfyllelse, i deras 
studier. Mitt jobb är att förbättra andra människors arbete, både elevernas och 
pedagogernas arbete”. 

 
Det är framförallt på viket sätt uppgiften utförs som har förändrats sedan implemente-
ringen. Den nya tekniken bl.a. trådlösa nätverk, har öppnat upp för nya arbetssätt och 
nya former för kommunikation, där skolbibliotekarien inte längre är bunden till det fy-
siska biblioteket. Rektor menar att skolbibliotekariens närvaro i klassrummet och i 
undervisningen blivit mycket mer framträdande när eleverna fått tillgång till datorer, 
med bl.a. infosökningspass. Lärare A bekräftar att skolbibliotekarien är en del av klass-
rumsundervisningen. 
 

”I undervisningen använder jag inte skolbiblioteket så mycket men jag använder 
skolbibliotekarien, som kommer ut i klasserna och som är betydelsefull för ele-
verna, det är en känd person som erbjuder mycket hjälp”. 

 
Skolbibliotekarien anser sig nu också ha större möjlighet att med hjälp av nya medier 
kunna tillhandahålla individanpassat material och hjälp till de elever som är i behov av 
extra stöd, något som även lärarna upplever i undervisningssammanhang. Som tidigare 
har nämnts menar bl.a. Lundh att skolbiblioteket har en viktig uppgift som vägledare i 
problematiserandet av informationssökningsprocessen (Lundh 2010 s. 146). Denna roll 
tycks förstärkas då ny teknik introduceras i skolmiljön. Informationssökningsprocessen 
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länkar i viss mån samman de styrdokument skolbiblioteket från 2011 års skollag är en 
del av, den förändring den digitala tekniken inneburit för skolbiblioteksverksamheten 
och skolbibliotekarien samt det arbetssätt och strukturer för lärandet implementeringen 
av En-till-En medfört. Även verksamhetsutvecklingen gynnas av de nya medieformerna 
enligt skolbibliotekarien, som tycks vara behjälplig på fler områden än just informat-
ionssökningen. Nya programvaror, nya digitala resurser och nya kommunikationsvägar 
är några exempel på element som kan bidra till verksamhetsutvecklingen. Enlig lärare C 
är det här ”endast tiden som sätter stopp för mer sammarbete”.  
 
Frågan om skolbibliotekariens supportfunktion på det tekniska området problematiseras 
av bl.a. Limberg, som i sin kunskapsöversikt hittat röster som påpekat risken för att lös-
ningar på tekniska problem tar upp för stor del av bibliotekariens arbetstid (Limberg 
2002, s. 40). På den aktuella skolenheten upplever skolbibliotekarien att det inte före-
kommer så mycket förfrågningar av praktisk teknisk karaktär. De duktiga eleverna hjäl-
per ofta sina kompisar, vilket premieras enligt den pedagogiska metod som tillämpas i 
skolområdet. Till sin hjälp har skolan även en tekniker och support från de externa före-
tag som bl.a. erbjudit komptensutveckling. 
 
Generellt ser respondenterna en svårighet i att uttala sig angående eventuella effekter 
som satsningen medfört, framförallt utifrån tidsaspekten. Det har inte gått tillräckligt 
lång tid för att kunna dra några slutsatser. Lärarna är kanske den grupp respondenter 
som i ett tidigt skede först blir uppmärksamma på eventuella förändringar i elevernas 
individuella måluppfyllelse, vilket rektor också berör. ”Personalen har uppmärksammat 
att eleverna är gladare”.  Lärarna framhåller trots det tidiga skedet av implementeringen 
att eleverna tycks vara mer entusiastiska och positiva till skolarbetet samt att klass-
rumsmiljön blivit trivsammare. Denna positiva inverkan på lärupplevelsen är något som 
bekräftats i tidigare studier av bl.a. Fleischer. Eleverna samarbetar i större utsträckning 
och kvaliteten på elevarbetet bedöms också ha höjts. Detta tror en av respondenterna 
delvis beror på att eleverna måste fördjupa sina kunskaper för att kunna presentera det i 
digital form, t.ex. video- eller radioprogram. Rektor menar att även elevernas föräldrar 
verkar nöjda något som bekräftats av det ökade antalet positiva föräldrareaktionerna 
som skolan mottagit vid terminsslut.   
 
En övergripande utvärdering ska genomföras våren 2013, enligt den kommunala IKT-
strategin, tre år efter det att beslut tagits om införandet av en dator till varje elev och 
lärare. En mätning i ett tidigt skede medför ofta visad osäkerhet och motstånd mot om-
ställningen, enligt Christensen et al. (Christensen 2007 s. 187), något som kanske inte 
gynnar vidare utveckling. Trots osäkerheten inför eventuella slutsatser anser huvudpar-
ten av respondenterna att skolenheten kommit längre eller precis dit de initiala målen 
fastställt, men till ett enligt en av respondenterna högt pris, bl.a. i form av stor arbetsbe-
lastning. ”Allt är en process framåt”, anser skolbibliotekarien och även övriga respon-
denter menar att skolenheten ännu befinner sig i en pågående process. 
 
För att belysa det som trots samma intervjuguide inte sägs, kan nämnas att endast två av 
respondenterna väljer att förmedla tankar kring de negativa faktorer implementeringen 
medfört på elevnivå. Ett utanförskap, då alla elever inte har samma kunskaper om tek-
nik och digitala medier som samhället kanske förväntar sig av barn och ungdomar i dag.  
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”Alla elever har inte de kunskaper som krävs för att kunna använda sig av datorn 
som arbetsredskap. Ordbehandlingskunskaperna är t.ex. ofta bristfälliga. Man 
borde utgå ifrån att alla inte kan!” (Lärare C) 

 
Den nya tekniken kan också innebära opersonlighet. De analoga samtalen mellan elev 
och lärare tycks bli färre. Detta innebär att eleverna får ta mer eget ansvar. Från perso-
nalens horisont nämns arbetstiden som krävs för att kunna bemästra program och hård-
vara nämns som en negativ effekt. 
 

”Några upplevde även att det inte riktigt fanns tid till det just då, de kände sig 
inte riktigt bekväma med de nya verktygen. Vi visste inte riktigt vad vi skulle ha 
alla nya program till. Vilket innebar att man skärmade sig lite”. (Lärare B) 

 
Även att pengar från läromedelskontot går till ny teknik upplevs som problematiskt.  
 
6.5 Sammanfattning av analys utifrån studiens frågeställningar 
 
Den genomförda analysen sammanfattas i detta avsnitt under rubriker som står i direkt 
relation till de tre för studien aktuella frågeställningarna.   
 
Vilken syn har de tre aktörerna, skolledning, skolbibliotekarie och lärare på skolbiblio-
tekets roll i implementeringsprocessen av En-till-En och i den digitala lärmiljön? 
För att anknyta till det för uppsatsen aktuella syftet och besvara frågeställningarna kan 
det ur det empiriska materialet utläsas en positiv grundinställning till den egna skolbib-
lioteksverksamheten och framförallt till skolbibliotekarien som person. Skolbiblioteka-
rien har sedan starten varit en del av implementeringsprocessen och deltagit i både pla-
neringsarbete och kompetensutvecklingsinsatser. Skolbibliotekarien tillhör likt övrig 
personal ett arbetslag och medverkar vid olika personalsammankomster.  I dessa sam-
manhang har skolbibliotekariens yrkeskomptens utgjort ett välkommet och viktigt in-
slag. Respondenterna bedömer att skolbibliotekarien besitter kunskaper och kompeten-
ser som gynnat både personal och elever då övergång gjorts till en digital lärmiljö.  
 
Har skolbibliotekets funktion förändrats och i så fall hur? 
Skolbiblioteket som fysisk plats har av respondenterna, i undersökningen getts en 
mindre framträdande roll. Det fysiska beståndet som ej genomgått någon större föränd-
ring till följd av implementeringen av En-till-En, nyttjats i mindre utsträckning. Re-
spondenterna bekräftar dock att eleverna trots det, efter ett inledande besöksbortfall, nu 
spenderar mer tid i biblioteksrummet. Eleverna arbetar fortfarande med informations-
sökning i biblioteket men använder sig nu i stor utsträckning av gemensamma digitala 
resurser för kunskapsinhämtning. Övrig biblioteksverksamhet likt utlån och lässtimmu-
lerande aktiviteter bedrivs som tidigare. I dokumentationen kopplad till skolenheten är 
verksamheten inte heller så framträdande, utan lyfts in ”utifrån”. Om det går att skilja ut 
skolbibliotekarien från verksamheten i sig och för att återknyta till de frågeställningar 
som utgjort grunden för uppsatsen är det kanske framförallt skolbibliotekariens kompe-
tens som i denna implementeringsprocess tillvaratagits och verksamheten som i mindre 
utsträckning förändrats.  
 
Har skolbibliotekariens roll förändrats och i så fall hur? 
Enligt skolbibliotekarien själv, har inte de egna arbetsuppgifterna förändrats utan sna-
rare på vilket sätt uppgifterna utförs. De ökade kraven på informationskompetens i en 
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digital lärmiljö har gjort skolbibliotekarien till en resurs för både den pedagogiska per-
sonalen (bl.a. i sin roll som lärspridare) och eleverna. Detta har underlättats av den nya 
tekniken då skolbibliotekarien inte längre är bunden till den fysiska biblioteksverksam-
heten i samma utsträckning. Skolbibliotekariens närvaro i klassrummet har ökat och ur 
det empiriska materialet framträder även några områden där skolbibliotekarien bistår 
läraren i lärprocessen, utöver den informationssökningsprocess som i litteraturen får 
övervägande utrymme. Digital kommunikation, multimedia och individanpassat stöd är 
områden där framförallt skolbibliotekariens kompetens visat sig knyta ihop skolbiblio-
teket och skolan i arbetet mot de gemensamma målen att öka elevernas måluppfyllese.   
 
7. Avslutande reflektioner 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur skolbiblioteksverksamheten påverkas då En-till-
En introduceras i lärmiljön. Detta utifrån vilken syn de tre aktörerna, skolledning, skol-
bibliotekarie och lärare, har på skolbibliotekets roll i en digital skolmiljö samt hur skol-
bibliotekets funktion och skolbibliotekariens roll har förändrats. 
 
Det ligger en svårighet i att utifrån denna fallstudie dra slutsatser på enhetsnivå, dels på 
grund av den korta tid som förflutit sedan beslut tagits angående implementering och 
avsaknaden av utvärdering på aktuell skolenhet, men också generellt då underlaget är 
begränsat till en isolerad enhet. Kanske kan studien istället säga något om hur ett skol-
bibliotek med relativt goda förutsättningar kan fungera i en digital lärmiljö, men även 
belysa svagheter och styrkor i ett tillvägagångssätt för vidare verksamhetsutveckling på 
området.  Studien kan också berätta något om betydelsen av att involvera skolbiblio-
teket i den digitala utvecklingen som många skolor just nu genomgår.  
 
Skolbiblioteksverksamheten på undersökt enhet är inte längre bunden till det fysiska 
biblioteket. Eleverna behöver inte längre komma till biblioteket för att slå i uppslags-
verken. Inte heller arbetet med läsfrämjande åtgärder är begränsat till det fysiska skol-
bibliotekets samlingar. Skolbibliotekariens finns ute bland eleverna och i klassrummet i 
större utsträckning. Detta är en effekt av implementeringen som harmonierar med bil-
den av ett skolbibliotek som genomsyrar hela verksamheten. Vikten av skolbiblioteket 
som en naturlig del av skolan är något som även diskuterats i litteraturen och problema-
tiserats i skolbiblioteksdebatten. Skolbibliotekarien besitter kompetenser som enligt 
studiens respondenter uppskattas och ses som ett värdefullt komplement både i under-
visningssituationer och i den process skolan just nu befinner sig i.  
 
Skolbiblioteket är sedan den nya skollagen trätt i kraft ett av skolans ansvarsområden. 
Studien kan möjligen säga något om var ytor kan skapas för skolbiblioteket och dess 
verksamhet inom den organisation den nu tillhör. Skolbiblioteket blir ett av flera in-
strument som finns till förfogande för att nå de mål, vilka skolan satts att förverkliga. 
Som resultaten visar upplevs verksamheten tillföra viktiga element för en lyckad im-
plementering av En-till-En. Skolbiblioteket är på vald skolenhet en resurs som används i 
arbetet med att uppnå målet för IKT-verksamheten och satsningen på En-till-En.  
 
7.1  Vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att göra studier då ett större empiriskt underlag finns att tillgå. 
Studier i större skala där ett större antal skolenheter undersöks utifrån relationen mellan 
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skolbiblioteket och implementeringen av teknisk utrustning, vilket ger möjlighet att 
jämföra och dra slutsatser av ett annat slag. Det kunde också vara intressant att under-
söka skolbibliotek och ny teknik utifrån ett elevperspektiv. Hur skolbiblioteksverksam-
heten uppfattas och används av eleverna då varje individ har tillgång till en bärbar dator. 
Efter interaktion med individer inom den undersökta skolenheten hade det även varit 
intressant att utföra deltagande observationer för att följa skolbibliotekariens arbete i 
klassrumsmiljön. Ytterligare utgångspunkter för vidare studier skulle kanske kunna 
ligga högre upp i organisationshierarkin, för att där kartlägga attityder och funderingar 
kring skolbibliotekets roll i En-till-En satsningar. Det återstår också att se om universi-
tetsutbildningarna införlivar de nya förutsättningarna skolbibliotekarier ställs inför när 
de kommer ut i arbetslivet i form av ny teknik och nya medier. 
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Sammanfattning 
 
Den nya skollagen befäster och gör i större utsträckning skolbiblioteket till en del av 
skolan och blir därmed en del av en skolorganisation i förändring. Införandet av ny tek-
nik och nya medier har inneburit förändrade förutsättningar och nya möjligheter för 
undervisningen, något som också påverkat skolbiblioteket och skolbibliotekarien som 
del av denna organisation. 
 
Syftet med denna fallstudie är således att undersöka hur skolbiblioteksverksamheten 
påverkas då En-till-En introduceras i lärmiljön. Följande frågeställningar har formule-
rats för att uppnå detta syfte: Vilken syn har de tre aktörerna, skolledning, skolbibliote-
karie och lärare på skolbibliotekets roll i den digitala lärmiljön? Hur har skolbibliotekets 
funktion förändrats? Hur har skolbibliotekariens roll förändrats? 
 
Studien är begränsad till en skolenhet, där fem respondenter med anknytning till skol-
bibliotekets valts ut för individuella, kvalitativa intervjuer utifrån bifogad intervjuguide. 
Rektor som har det övergripande ansvaret för verksamheten, skolbibliotekarien som i 
syn yrkesroll står verksamhetens närmast och tre lärare som i det dagliga arbetet nyttjar 
skolbiblioteket och skolbibliotekariens kompetens.  
 
I Litteraturgenomgången återfinns material från både biblioteks- och skolvärlden. 
Denna litteratur som behandlar skolbiblioteket i förändring och anknyter till studier ut-
förda av bl.a. Lundh och Hell, men även pedagogisk litteratur där implementering av ny 
teknik och nya medier i skolmiljön problematiseras. Med studiens syfte och frågeställ-
ningar i åtanke har jag valt att presentera den för studien relevanta litteraturen under 
rubrikerna: Skolbibliotek i förändring, Skolbibliotekariens roll i en digital miljö och En-
till-En. Kapitlet avslutas med en kort, utifrån de två fälten, gemensam sammanfattning.  
 
Då syftet kan sägas utgå ifrån en förändring i den skolorganisation inom vilken skol-
biblioteket verkar, implementeringen av En-till-En, har jag valt att utgå ifrån ett organi-
sationsteoretiskt perspektiv. Det teoretiska ramverket belyser organisationen utifrån mål 
och värderingar, ledning och styrning samt reformer och förändringar. Detta är aspekter 
som alla berör och påverkar den implementeringsprocess den utvalda skolenheten och 
därmed också skolbiblioteket befinner sig i. Kapitel innehåller även en kort redogörelse 
för Loertschers taxonomier för skolbibliotek i syfte att ytterligare belysa skolbiblioteks-
verksamheten.  
 
Den empiriska undersökningen visar bland annat att den sedan tidigare väl fungerande 
skolbiblioteksverksamheten, under implementeringsprocessen, blivit en än mer viktig 
resurs för både personal och elever. En resurs som det nu är svårt att se som en separat 
del av verksamheten. Skolbibliotekarien är efter implementeringen inte bunden till det 
fysiska biblioteket i så stor utsträckning som tidigare och bedriver mycket av verksam-
het ute i klasserna. Den nya tekniken och de nya medierna har också gett skolbiblioteka-
rien större möjligheter att bistå eleverna med individanpassat material och mer stöd till 
elever i behov av extra hjälp. Studien visar också att skolbibliotekarien kompetens upp-
skattas och anses berika verksamheten, men framförallt är det den personliga lämplig-
heten som av respondenterna anses avgörande för en väl fungerande skolbiblioteksverk-
samhet. Resultaten kan sägas bekräfta vad tidigare forskning visat, att skolbiblioteket är 
en värdefull resurs i en digital lärmiljö. 
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
Yrkesroll 
- Utbildning 
- Antal år inom yrket 
- Antal verksamma år på skolan 
- Berätta lite kort om skolan 

Relation till skolbiblioteket/skolbiblioteksverksamheten 
- Vad är ett skolbibliotek för dig?  
- Hur används skolbiblioteket i det pedagogiska arbetet på din skola? 
- Vilka samarbetsformer finns?  

 
 

Målformulering 
- Fanns det initialt, uttalade mål för satsningen, även för skolbiblioteksverksamheten? 
- Vilka aktörer bidrog i så fall till arbetet med att formulera måldokument och hur ge-
nomfördes detta. 
- Vilka tankar hade du angående skolbibliotekets möjlighet att bidra till de gemen-
samma eventuella målen? 

Ledning/styrning (var fattas beslut) 
- Beskriv beslutsprocessen? 

- Beslutsfattare 
- Utförande 

- Vilken roll har ledningen spelat under resans gång? 
- Vilken typ av styrdokument fanns att förhålla sig till? 

Implementering (praktiskt arbete) 
- Hur organiserades implementeringen? 
- I vilken utsträckning involverades skolbiblioteket vid implementeringen? 
- Har någon typ av fortbildning genomförts? 

Eventuella förändringar som gjorts i verksamheten  
- Har någon form av omorganisation eller förändringsarbete genomförts till följd av 
implementeringen? 

- På skolan 
- I skolbiblioteket 

- Har formerna för samarbete förändrats till följd av implementeringen? 

Eventuella effekter (utvärdering) 
- Hur ser dagens verksamhet ut i förhållande till de initiala målen?  
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- På skolan 
- I skolbiblioteket 

 
- Har din syn på skolbibliotek och skolbiblioteksverksamhet förändrats till följ av 
implementeringen? Berätta. 
 
- Vad tänker du om framtiden? 

Övriga kommentarer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


