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Abstract:  The aim of this Bachelor´s thesis is to contribute to the  

understanding of the headmaster´s view of his role when it comes 

to developing the school library and in particular the work of 

integrating the library into the teaching. The basis is three 

questions: What views do the headmasters express regarding the 

libraries´ main functions?  What views do the headmasters express 

regarding their own importance for the school libraries´ 

pedagogical role? How do the headmasters regard the interaction 

between teachers and librarians, as to how the interaction works? 

To get answers to these questions we conducted semi-structured 

interviews with headmasters of secondary schools. As a theoretical 

starting point, we used our own taxonomy for headmasters. The 

basis of our taxonomy are from the points by the “Svenska 

biblioteksföreningen” and “Kungliga biblioteket”, which together 

form a description of a school library integrated in the school 

curricula. Loertscher´s taxonomy for teachers has contributed as a 

role model. Our taxonomy has like Loertscher´s four levels. We 

call the different levels: the Traditionalist, the Contended, the 

Agential and the Pedagogical Leader. To a certain extent our 

interviews have contributed to the descriptions of what 

characterizes the headmasters’ way of working at respective level. 

Every level initially describes the headmaster´s view and way of 

using the school library and what characterize the activities. The 

result of our study reveals many different opinions as to the 

headmaster’s role, but a view of the school library as mainly a 

reading promoting institution dominates.   
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1. Inledning 
 

Under vår studietid på Bibliotekshögskolan i Borås har vi fastnat för en intressant utveckling i 

frågan om de svenska skolbiblioteken. Vi har under de senaste åren följt en vida spridd debatt 

om tillgången till skolbibliotek för elever i grundskolan och gymnasiet. I viss mån har även 

frågan om skolbibliotekets roll diskuterats. I debatten har massmedia, ett stort antal 

myndigheter, organisationer och institutioner deltagit. Frågan har också varit aktuell på 

parlamentarisk nivå, i både riksdag och regering.  

 

Skolbiblioteken har hamnat under luppen, men i debatten har fokus övervägande legat på 

huruvida skolor har tillgång till bibliotek eller inte. Frågan om de befintliga skolbibliotekens 

funktion har tenderat att hamna i bakvattnet.  

 

Att alla elever i grundskolan och gymnasiet ska ha tillgång till skolbibliotek och att 

skolbiblioteken ska vara anpassade för elever med annat modersmål än svenska, 

funktionshindrade och andra minoriteter har nu skrivits in i skollagen SFS 2010: 800.
1
 

 

Skolor som tidigare inte har haft mer än en mer eller mindre ordnad samling böcker och andra 

medier ser sig tvungna att agera om man har för avsikt att se till att ett skolbibliotek kommer 

till stånd. Men vi menar att det inte räcker så. Vi hävdar att det är ännu viktigare hur 

skolbibliotekens verksamhet fungerar och integreras i den pedagogiska miljön. En av de 

viktigaste aktörerna för att skolbiblioteket ska få en pedagogisk roll är – som vi ska se – 

rektorn.  

 

Den 9 oktober 2013 höll Skolverket ett seminarium på temat skolbibliotekets roll i 

undervisningen. Bland deltagarna fanns ansvariga på Skolinspektionen, skolbibliotekarier, 

skolchefer och flera rektorer. Enigheten var stor om rektorernas ansvar för att integrera 

skolbiblioteket i undervisningen, att fatta de beslut som situationen kräver. ”Det krävs att en 

mer organiserad samverkan kommer igång”, konstaterade Elisabeth Fridsäll-Emilsson, 

utvecklingsstrateg och förste skolbibliotekarie i Jönköpings kommun. ”Och den ende som kan 

leda detta är rektorn.”
2
 

 

Mot denna bakgrund ville vi undersöka hur yrkesverksamma rektorer ser på sin roll gällande 

skobibliotekets pedagogiska funktion. Som en del av vår undersökning har vi genomfört 

intervjuer med ett antal rektorer. Intervjuerna har vi sedan analyserat, tolkat och kontrasterat 

mot den i studien refererade litteraturen och de teoretiska perspektiv som vi har valt.           

  

Rektorer är skolledare. Vi tolkar emellertid skolledare som ett något vidare begrepp än rektor. 

En skolledare skulle till exempel kunna ha ett övergripande ansvar för flera eller alla skolor i 

en kommun. De rektorer vi intervjuar ansvarar alla för vardera en skola. Vi använder därför 

genomgående begreppet rektorer eller informanter i vår studie. Vissa undantag kan 

                                                 
1
 SFS 2010: 800. Skollag. Kap. 2: 36. Stockholm: utbildningsdepartementet, 2010. Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-

800/?bet=2010:800 [2013-11-03] 
2
 Skolverket. Skolbiblioteket - en viktig resurs i undervisningen, 2013. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek/konferensreportage/skolbiblioteket-

viktig-resurs-i-undervisningen-1.208536 [2013-11-12] 
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förekomma, till exempel i direkta citat från våra informanter eller någon annan av de källor vi 

hänvisar till. 

2. Bakgrund och problembeskrivning 
 

Vad som menas med tillgång till skolbibliotek är något som diskuterats livligt sen 

formuleringen i nya skollagen SFS 2010: 800: 

 

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 

tillgång till skolbibliotek.
3
 

 

Frågan har enligt vår mening blivit tudelad: vad som menas med tillgång till respektive vad ett 

skolbibliotek egentligen är.  Lagformuleringen om tillgång lämnar öppet för olika tolkningar. 

Innebär tillgång att skolbiblioteket ligger i skolans lokaler? Eller räcker det att ett 

folkbibliotek med adekvata resurser finns på gångavstånd? Vad gäller tillgängligheten har 

Skolinspektionen sedan lagens tillkomst gett sin tolkning av denna och framställt riktlinjer. 

Man menar att eleverna ska ha: "… tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan...".
4
 Angående rimligt avstånd förtydligar 

Skolinspektionen att läget inte får vara till hinder i undervisningen. Flera fysiska lösningar är 

möjliga, till exempel en skolas samarbete med ett närliggande folkbibliotek. Funktionen är 

överordnad läget.
5
 Svensk biblioteksförening för ett liknande resonemang: skolbiblioteket 

måste kunna nås under skoltid och vidare anpassas till elevernas behov.
6
   

 

Men finns det en gemensam uppfattning om vad som konstituerar ett skolbibliotek? Har det 

någonsin funnits någon? Louise Limberg och Anna Hampson Lundh påpekar att det idag inte 

råder någon verklig enighet i frågan. Olika myndigheter, institutioner osv tenderar att ha sin 

egen definition.
7
 Även Barbro Thomas menar att det råder skillnader i uppfattningen om vad 

ett skolbibliotek egentligen är och vad som är dess uppdrag.
8
  

 

Angående begreppets historia skriver Louise Limberg att betydelsen av det växlat från tid till 

annan. Fokus har lagts på skilda dimensioner av skolbiblioteket: rummet, dess innehåll, 

bemanningen, målen, informationssystemet och verksamheten. Själv fastnar Limberg för en 

definitionsmodell som inte bara tar hänsyn till ovanstående utan även bibliotekets 

pedagogiska roll och hur biblioteket fungerar i samverkan med lokala uppfattningar om 

                                                 
3
 SFS 2010: 800. Skollag. Kap. 2: 36, 2010. 

4
 Skolinspektionen. Skolbibliotek-informationsblad, 2011, s. 6. Tillgänglig: 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/infoblad-skolbibliotek.pdf [2013-11-03] 
5
 Ibid., s. 6. 

6
 Svensk biblioteksförening. ”Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal – inte bara ett 

rum med böcker och datorer”, folder, 2013, s. 2f.                                                                                                                     

Tillgänglig: http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/11/Verksamhetsgruppens-folder-

120914.pdf [2013-11-28] 
7
 Louise Limberg & Anna Hampson Lundh. Vad kännetecknar ett skolbibliotek? I Skolbibliotekets roller i 

förändrade landskap: en forskningsantologi (red. Louise Limberg & Anna Hampson Lundh), Lund: BTJ förlag, 

2013, s. 43. 
8
 Thomas, Barbro. Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek: en skolbibliotekspolitisk översikt. Stockholm: 

Svensk biblioteksförening, 2013, s. 32. Tillgänglig: 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2013/05/Webb-Slutversion-SKOLBIBLIOTEK-2013-

WEB2.pdf [2013-10-15] 
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undervisning och lärande. Limberg menar att: "..ändamålsenliga skolbibliotek skulle kunna 

fungera väldigt olika och ändå spela viktiga roller, ..".
9
  

 

I Kungliga bibliotekets rapport för den rikstäckande undersökningen Skolbibliotek 2012 

konstateras frågan om vad ett skolbibliotek är bestå av tre delar: tillgängligheten, resurserna 

och funktionen.
10

 I vår kandidatuppsats avser vi att undersöka den sistnämnda: 

skolbibliotekens funktion som pedagogisk resurs, sett ur rektors perspektiv.  

2.1 Forskningsproblem 
 

Ett av de viktigaste kriterierna för en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet är hur det 

integreras i undervisningen, d.v.s. bibliotekets pedagogiska roll, menar exempelvis DIK, 

fackförbundet för yrkesarbetande inom kultur och kommunikation.
11

 Louise Limberg påpekar 

att skolbibliotek har ”..en särskild potential att höja kvaliteten på elevers lärande..”.
12

  

 

Louise Limberg och Anna Hampson Lundh menar att svenska skolors idag ofta använda 

undersökande arbetssätt och syn på elevaktivt lärande ger stora förutsättningar för en 

utvecklad, väl fungerande skolbiblioteksverksamhet.
13

 

 

Cecilia Gärdén ser som ett av de viktigaste områdena för framtida forskning är att studera 

skolbibliotekens betydelse för lärande, inte endast ur elevernas perspektiv utan även ur 

lärarnas och rektorernas.
 14

 

 

Skolornas rektorer är nyckelpersoner med makt i skolbiblioteksfrågan och har ansvar att såväl 

skollagen som läroplaner följs på sina skolenheter och kan dessutom vara en viktig 

förmedlingslänk i kommunikationen mellan skolbibliotek och lärarlag. Monica Nilsson 

skriver att rektor och skolchef aktivt bör stödja samverkan mellan bibliotekspersonal och 

lärare, exempelvis genom att skapa gemensam planeringstid med avseende på att stärka 

bibliotekets pedagogiska roll.
15

 

 

Behovet att stödja samverkan mellan bibliotekspersonal och lärare understryks av resultat från 

Kungliga bibliotekets rapport Skolbibliotek 2012. På frågan om man deltar i planeringsmöten 

eller arbetsmöten med lärarna svarar endast 40 % av skolbibliotekspersonalen från 3 350 

svarande skolenheter med tillgång till skolbibliotek att så görs. 44 % uppger att medieinköpen 

planeras tillsammans med lärarna. "Många gånger beror detta helt enkelt på att det är lärare 

som sköter biblioteket", skriver KB och avslutar: "Personal som arbetar på skolbiblioteken 

beskriver att de inte alltid känner sig informerade om vad som planeras i skolans verksamhet i 

övrigt".
16

 

                                                 
9
 Louise Limberg. Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket, 2002, ss. 12-

14. 
10

 Kungliga biblioteket. Skolbibliotek 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier. Stockholm: Kungliga biblioteket, 

2012,  s. 9. 
11

 DIK. Vad är ett skolbibliotek? DIK reder ut begreppet. Informationsblad, 2011, s. 3.                                 

Tillgänglig: http://www.dik.se/media/82048/skolbibliotek_webb.pdf [2013-10-15]  
12

 Limberg, 2002, s. 89. 
13

 Limberg & Hampson Lundh, 2013, s. 33. 
14

 Cecilia Gärdén. Skolbiblioteksforskning och skolbibliotekspraktik. I Skolbibliotekets roller i förändrade 

landskap: en forskningsantologi (red. Louise Limberg & Anna Hampson Lundh), 2013, s. 101. 
15

 Monica Nilsson. Informationsfärdighet i skolan: skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Lund: 

Bibliotekstjänst, 2003, s. 125f. 
16

 Kungliga biblioteket. Skolbibliotek 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier. Stockholm: Kungliga biblioteket,    

2012, s. 22. 
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Birgitta Stribe påpekar att rektorernas inställning till skolbiblioteksverksamhet i synnerhet och 

skolutveckling i allmänhet är central om skolbiblioteket ska få en pedagogisk roll.
17

 

 

Rektorerna är utan tvivel mycket viktiga för skolbibliotekens verksamhet och betydelse i 

skolan. Att det som ovan redovisas har varit tämligen oklart hur skollagens formulering av 

tillgång ska tolkas och att det dessutom inte ens råder någon verklig enighet i frågan om vad 

som konstituerar ett skolbibliotek
18

 torde påverka rektorernas inställning till skolbiblioteken i 

stort och vad som är deras kärnverksamhet, samt därmed synen på sin egen roll vad avser att 

integrera biblioteken i pedagogiken och även hur samarbetet mellan lärare och 

bibliotekspersonal fungerar. 

 

Så hur uppfattar då rektorerna själva skolbibliotekens kärnverksamhet? Hur ser de på sin roll 

vad avser att integrera skolbiblioteken i undervisningen och sin betydelse för att det sociala 

samspelet mellan lärare och bibliotekspersonal ska fungera? 

2.2 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att bidra till förståelse om vad rektorer på kommunala 

högstadieskolor med tillgång till skolbibliotek har för syn på sin yrkesroll vad avser arbetet att 

integrera skolbiblioteket i undervisningen.  

2.3 Frågeställningar 
 

För att uppnå undersökningens syfte formulerar vi följande tre forskningsfrågor: 

 

 Vilka synsätt ger rektorerna uttryck för vad gäller skolbibliotekets kärnverksamhet? 

 Vilka synsätt ger rektorerna uttryck för angående den egna betydelsen för 

skolbibliotekets pedagogiska roll? 

 Vilka uppfattningar har rektorerna om sin roll avseende hur samverkan mellan lärare 

och bibliotekspersonal fungerar? 

 

2.4 Urval & avgränsningar 
 

Vad gäller urval för vår studie har vi valt kommunala högstadieskolor som i Kungliga 

bibliotekets undersökning Skolbibliotek 2012 angett att de har tillgång till skolbibliotek. Vi 

hävdar att det är angeläget att välja de skolor som menar att de har tillgången försäkrad för att 

se närmare på vad rektorer anser om sin roll i att integrera skolbiblioteket i pedagogiken.  

 

Avgränsningen till kommunala högstadieskolor har gjorts på grund av att vårt syfte inte varit 

att på något sätt jämföra kommunala och fristående skolor, vilket det i någon mån hade blivit 

om båda typerna ingått i urvalet. Vi räknade från början med att det skulle vara enklare att få 

fatt i informanter från de kommunala grundskolorna, eftersom de helt enkelt är flera än de 

som drivs av annan huvudman.
19

  

                                                 
17

 Birgitta Stribe. Skolbibliotek- en pedagogisk resurs i undervisningen. Lund: BTJ förlag, 2007, s. 21. 
18

 Limberg & Hampson Lundh, 2013, s. 43. 
19

 Skolverket. Elevökningen i grundskolan fortsätter, 2013. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/statistik/grundskola/beskrivning-av-statistiken/elevokningen-i-grundskolan-fortsatter-1.194544  

[2014-01-19]. 
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Avgränsningen till högstadiet har gjorts av praktiska skäl. Det har inte varit helt lätt att få fatt 

i informanter. Några av de rektorer vi intervjuat har ansvar även för låg- och/eller 

mellanstadiet. Det gemensamma för alla informanterna är emellertid att de arbetar på 

högstadieskolor. 

 

Geografiskt har vi avgränsat oss till Storstockholmsområdet respektive sydvästra Sverige. Vi 

kommer att genomföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med ett antal rektorer på 

kommunala högstadieskolor, varav hälften i sydvästra Sverige, hälften i Stockholmsområdet, 

och hoppas på att få svar på våra frågeställningar. Den geografiska avgränsningen är gjord av 

praktiska skäl.  

 

Vi har inte för avsikt att utvärdera skolbiblioteksverksamheten i de skolor vi undersökt. Det är 

rektorernas syn på sin betydelse för skolbibliotekens pedagogiska roll vi vill undersöka. Med 

rektor avser vi i denna uppsats såväl rektor som biträdande rektor.   

3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenterar vi den för vårt syfte viktigaste litteratur och tidigare forskning 

som ligger till grund för vår förståelse av ämnet: hur rektorerna förhåller sig till sin betydelse 

för skolbibliotekens pedagogiska roll.  

 

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. De ansvarar bl. a. för att samla in officiell 

biblioteksstatistik.
20

 Under första halvåret 2012 skickade Kungliga biblioteket ut en 

webbenkät med frågor kring skolbiblioteksverksamhet. Det slutliga urvalet bestod av 5 956 

svenska skolenheter inom grundskola och gymnasium. Med hjälp av uppföljande 

telefonsamtal uppgick den slutliga svarsfrekvensen till 97 %.
21

 Respondenterna utgjordes inte 

sällan av skolornas rektorer.
22

 De fick besvara frågor gällande tillgång till skolbibliotek, 

bibliotekens resurser, bemanning, öppettider och pedagogiska funktioner. Dessutom gavs de 

möjlighet att kommentera sina svar.
23

 Undersökningen resulterade senare under 2012 i 

rapporten Skolbibliotek 2012 vari resultaten redovisas och diskuteras. KB kommer bl. a. fram 

till att 16 % av eleverna inom grundskola och gymnasium inte har tillgång till skolbibliotek i 

de egna lokalerna. Flertalet av dessa elever går på kommunala skolor. Nära hälften av landets 

elever har ej tillgång till ett bemannat skolbibliotek.
24

 KB konstaterar i rapporten att tre 

faktorer bör uppfyllas för att skolbiblioteket ska fungera fullt ut som pedagogisk resurs. 

Faktorerna är tillgänglighet, resurser och funktion.
25

 Angående skolbibliotekens pedagogiska 

funktion ställer KB nio delfrågor. Dessa gäller om skolbibliotekets personal: 

 undervisar eleverna i informationssökning 

 undervisar eleverna i källkritik 

 ordnar läsfrämjande aktiviteter 

 fjärrlånar vid behov 

 planerar medieinköp tillsammans med lärarna - ej läromedel 

                                                 
20

 Kungliga biblioteket (2010-06-07). Verksamhet på Kungliga biblioteket. Tillgänglig: 

http://www.kb.se/om/verksamhet/ [2013-12-03]. 
21

 Kungliga biblioteket. Skolbibliotek 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier. 2012, s. 6.      
22

 Ibid., s. 6.      
23

 Ibid., ss. 46-52. 
24

 Ibid., s. 4. 
25

 Ibid., s. 9. 
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 deltar i planeringsmöten/arbetsmöten med lärarna 

 gör särskilda insatser för elever med lässvårigheter 

 hjälper eleverna att välja nivåanpassat material för skolarbetet 

 hjälper eleverna att välja nivåanpassat material för läsning utanför skolarbetet
26

 

Dessa nio punkter avseende skolbibliotekens pedagogiska roll bedömer vi som relevanta för 

vår kommande analys av våra frågeställningar. Vilka delfunktioner rektorerna nämner i en 

intervjusituation som viktiga och förekommande i den skolbiblioteksverksamhet rektorerna 

ansvarar för kan ge oss en fingervisning om vad rektorerna själva anser om vikten av att 

integrera biblioteket i undervisningen, samt vad de anser om sin egen roll gällande detta.     

 

I den i september 2013 av Bibliotekstjänst utgivna forskningsantologin Skolbibliotekets roller 

i förändrade landskap presenteras och diskuteras forskning kring skolbibliotek ur olika 

perspektiv. Några kapitel bedömer vi som relevanta för vårt syfte. Louise Limberg och Anna 

Hampson Lundh (vilka även är redaktörer för boken) skriver i de två inledande kapitlen om 

begreppet skolbibliotek idag och de senaste 100 åren, samt om aktörerna, de institutioner och 

organisationer som är med och påverkar skolbibliotekens verksamhet via styrdokument, 

debatt mm. Som vi tidigare påpekat konstaterar författarna att det idag inte råder någon 

verklig enighet angående vad som är ett skolbibliotek.
27

 De konstaterar även att 

"...skolbibliotekens uppgifter och ställning är objekt för förhandlingar…", samt att den lokala 

pedagogiska rollen är "...beroende av förhandlingar mellan skolledning, lärare och 

bibliotekarie". Författarna sätter visst hopp till ny lagstiftning i såväl skol- som bibliotekslag, 

men påpekar att kunskap och intresse måste till för att utveckla en verksamhet.
28

  

 

Limberg och Hampson Lundh ser ett behov för framtida forskning om just hur 

skolbibliotekens verksamhet har betydelse för elevernas lärande och hur betydelsen är möjlig 

att utveckla vidare.
29

  

 

Rektorerna är mycket viktiga vad gäller möjligheterna att vidareutveckla skolbibliotekens 

betydelse. I egenskap av skolledare är rektorerna en av de centrala aktörer som Limberg och 

Hampson Lundh påpekar är med och påverkar skolbibliotekens verksamhet. Likt författarna 

hävdar vi att rektorernas kunskap om och grad av engagemang i skolbiblioteksverksamheten 

är av stor betydelse för utvecklingen av densamma. Vidare påverkar även rektorernas syn på 

sin egen roll i att integrera skolbiblioteken i undervisningen förhandlingarna mellan aktörerna.   

 

 

I Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt skriver Louise Limberg på uppdrag 

av Skolverket en översikt av forskning kring skolbibliotekets pedagogiska roll med syfte att 

skapa en fördjupad bild av denna.
30

 Limberg ser ett antal teman i forskningen och 

koncentrerar sig på tre: Bibliotekets pedagogiska roll eller roll som kunskapskälla, roll för 

elevens läsutveckling och själva biblioteksrummets pedagogiska roll,
31

 varav det första är 

relevant för vår studie. Slutsatsen som Limberg drar är att skolbiblioteket har en unik ställning 

i skolmiljön och därmed särskilda möjligheter att påverka elevens lärande, men att det är 

                                                 
26

 Kungliga biblioteket. Skolbibliotek 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier, 2012, s. 22f. 
27 Louise Limberg & Anna Hampson Lundh. Vad kännetecknar ett skolbibliotek?, 2013, s. 43. 
28

 Ibid., s. 37. 
29

 Anna Hampson Lundh & Louise Limberg. Det svenska skolbibliotekslandskapet: Styrning, institutioner och 

intressenter, 2013, s. 61. 
30

 Louise Limberg, 2002, s. 18. 
31

 Ibid., s. 29. 
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ganska många delar eller dimensioner som måste fungera i samspel, däribland rektors 

förhållningssätt: 

 

...medierna, rummet, bibliotekarien, informationssystemet, 

pedagogiken. Dessa dimensioner samspelar i komplexa mönster 

med dimensioner i den omgivande skolan: lärarna, eleverna, 

klassrummen, läromedlen, undervisningsmetoderna, karaktären 

på de uppgifter eleverna arbetar med och skolledarens hållning, 

det som tillsammans skapar skolkulturen.
32

  

 

Vad gäller rektors förhållningsätt till skolbiblioteksverksamheten påpekar Limberg att det är 

väsentligt att de är aktiva i utvecklingsarbetet av densamma.
33

 Vidare efterlyser Limberg en 

större öppenhet mellan yrkesrollerna i skolan samt menar att man måste kunna se skillnader i 

kompetenser som något positivt att utnyttja i samspel med en gemensam kunskapssyn och i 

gemensamma arbetslag.
34

  

 

I egenskap av ledare för verksamheten har rektor ett stort ansvar för det arbete som Limberg 

nämner: att utveckla öppenheten i samspelet mellan skolans yrkesroller och forma en 

framgångsrik helhet av de i skolan förekommande yrkesrollernas skilda kompetenser. Rektors 

aktivitet i skolbibliotekens utvecklingsarbete och perspektiv på sin roll vad gäller 

skolbibliotekets integrering i undervisningen och samspelet mellan skolans olika yrkesroller 

är de dimensioner vi finner särskilt relevanta och vill undersöka i vår studie.  

 

 

I sin kandidatuppsats från 2013 gör Eleonor Möller en studie om hur grundskolerektorer 

tolkar skollagens formulering om tillgång till skolbibliotek respektive arbetar för att 

implementera biblioteksverksamhet på sina skolor. Möller intervjuar fyra rektorer, av vilka 

två har ansvar för årskurs 7-9. Ingen av de fyra skolorna har något eget skolbibliotek, utan 

utnyttjar folkbibliotekens resurser mer eller mindre regelbundet.
35

  

 

Som analysverktyg för insamlat material använder sig Möller av Loertschers taxonomi för 

biblioteksverksamhet där nivå 1, Det grundläggande biblioteket motsvarar en uppfyllelse av 

minimikraven i styrdokument, nivå 2, Skolbiblioteket som en självständig enhet, en standard 

där biblioteket utgör en egen fungerande enhet, nivå 3, Integrering av skolbiblioteket i 

undervisningen på skolan, en verksamhet som integreras i och är med och påverkar 

undervisningen, har lokalt anpassade resurser och utvärderas kontinuerligt i samverkan med 

rektor, samt slutligen nivå 4, Medverkan av skolbibliotekets personal i läroplanerna, där 

biblioteket görs delaktigt i planering och utvecklingsarbete, även i ett längre perspektiv.
36

 

Eleonor Möllers slutsatser vad gäller implementering av skolbiblioteken är att i det praktiska 

arbetet befinner sig rektorerna på nivå 1 medan de är inne och nosar på övriga nivåer i 

teoretiska diskussioner om skolbibliotek eller beskriver hur de skulle vilja ha det om inte 

resursbrist av olika slag bromsade utvecklingen.
37

 Ingen av de fyra skolorna utvärderar 

                                                 
32

 Limberg, 2002, s. 89. 
33

 Ibid., s. 81. 
34

 Ibid., ss. 81,89. 
35

 Eleonor Möller. ”Det vore en dröm!”. Grundskolerektorers tolkningar och arbetsmetoder gällande tillgång till 

skolbibliotek. Kandidatuppsats 2013:12. Högskolan i Borås/Institutionen för biblioteks- och 

informationsvetenskap, 2013, s. 15f.  
36

 Ibid., s. 13f. 
37

 Ibid., s. 22. 
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biblioteksverksamheten eller tillgången till densamma. Det finns inte heller några planer på att 

integrera bibliotek i undervisningen.
38

  

 

Möllers studie om skolor utan skolbibliotek har relevans för vår undersökning särskilt vad 

avser rektorernas tankar om skolbiblioteksverksamhet och utsagor om arbetsmetoder för att ge 

skolbiblioteken en pedagogisk roll. Det kan till exempel vara intressant att jämföra våra 

resultat med vad rektorer utan erfarenhet av skolbibliotek har för uppfattningar och 

förhoppningar. 

 

Annette Aronsson undersöker i sin magisteruppsats från 2004, Vad vill vi med vårt 

skolbibliotek?, skolledares och lärares attityder till skolbibliotek. Aronsson har genomfört 

kvalitativa intervjuer på två skolor i västra Sverige med olika typer av satsningar på 

skolbiblioteksverksamhet.
39

 

  

Likt Möller använder Aronsson Loertschers taxonomi (se ovan) som teoretisk ram, men också 

den amerikanske forskaren Matthew B. Miles modell för utveckling av den lokala skolan samt 

den svenska forskaren och bibliotekarien Birgitta Kühnes fyra faktorer som påverkar 

integrering av skolbibliotek i undervisningen.
40

 Miles skolutvecklingsmodell är indelad i fyra 

faser: visionsfas, bemyndigande, resursöverföring och problemlösning.
41

 Birgitta Kühnes 

faktorer som påverkar integrering är i tur och ordning: fysiska (exempelvis biblioteksrummet, 

bemanningen), psykologiska (ex. rektors inställning, arbetsklimatet), utbildning (ex. lärarens) 

samt verksamhetsmålen (läroplaner, lokala planer).
42

  

 

Annette Aronsson påpekar vikten av att skolbiblioteket ingår i en skolas arbetsplan för att 

förankras i verksamheten av såväl skolledare som lärare. Skolledarens/rektors engagemang 

och kunskap om biblioteksverksamhet är mycket viktigt, liksom skolans arbetssätt/lärarens 

undervisningsmetoder. Det finns en klar koppling mellan ett undersökande arbetssätt och 

integrering av skolbiblioteket i verksamheten. Rektors betydelse är stor oavsett stadium och 

skolstorlek även vad gäller tilldelning av resurser.
43

  

 

Annette Aronssons slutsatser om rektors betydelse för skolbiblioteksverksamheten visar på 

vikten av fortsatta studier kring deras roll och deras egna tankar om den. Liksom Limberg och 

Hampson Lundh konstaterar Aronsson hur betydelsefull rektors kunskap om 

skolbiblioteksverksamheten är, samt engagemang i densamma. I vår undersökning om 

rektorernas syn på den egna betydelsen för skolbibliotekens pedagogiska roll är rektors 

kännedom om skolornas biblioteksverksamhet en väsentlig faktor.  

4. Teori  

I detta kapitel presenteras den teoretiska ram vi har valt för vår studie samt vårt 

analysverktyg. Syftet med att använda teoretiska perspektiv är att de empiriska resultaten ska 

                                                 
38

 Möller, 2002, ss. 23-24. 
39

 Annette Aronsson. Vad vill vi med vårt skolbibliotek? En undersökning av attityder till skolbiblioteket bland 

skolledare och lärare. Magisteruppsats 2004:116, Högskolan i Borås/Institutionen för biblioteks- och 

informationsvetenskap, 2004, s. 9. 
40

 Ibid., s.13. 
41

 Ibid., s. 14f. 
42

 Ibid., ss. 15,26. 
43

 Ibid., ss. 27ff, 53. 
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kontrasteras mot dessa och att vi därmed ska få ökad kunskap om rektorernas syn på sin 

betydelse för skolbibliotekets pedagogiska roll.  

 

 

4.1 Det kunskapssociologiska perspektivet 

 
Som teoretisk ram för vår studie är vi i behov av ett perspektiv som kan ge oss ytterligare 

medel att inte bara tydliggöra rektors roll i skolmiljön som en aktör av flera, utan också 

synliggöra rektors egen uppfattning om sin yrkesroll i sammanhanget och i synnerhet sin 

betydelse för skolbibliotekets integrering i undervisningen. Vi väljer ett kunskapssociologiskt 

perspektiv. Detta perspektiv tydliggör hur människan definierar roller, kategoriserar samt 

skapar vanor och rutiner. 

 
Denna uppsats tar sin teoretiska utgångspunkt i Berger och Luckmanns kunskapssociologiska 

perspektiv. Kunskapssociologin är främst inriktad på hur människor upplever sin verklighet 

och hur den upplevda verkligheten påverkar människors beteende. Vidare menar Berger och 

Luckmann att verkligheten konstrueras socialt och att kunskapssociologins främsta uppgift är 

att analysera de processer genom vilka detta sker.
44

  

 

Rektorer är sociala aktörer i olika sammanhang i sitt yrke. Rektors agerande i en socialt 

konstruerad verklighet påverkar och påverkas av alla olika andra sociala aktörer som rektor 

regelbundet har kontakt med: kommunens skolchef, rektorskollegor, politiker, lärare, elever, 

skolbibliotekets personal m. fl. Dessutom inverkar diverse yttre faktorer som lagar, lokala 

styrdokument och ekonomiska resurser. 

 

Enligt Berger och Luckmann är samhället en produkt av människan som i olika roller skapar 

en ordning i institutioner vilka sen försvaras och legitimeras av dess medspelare via 

exempelvis typifiering, människans sätt att vanemässigt kategorisera.
45

 Människan är inte så 

som andra däggdjur begränsade till en bestämd miljö som definierar henne som art utan 

människan kan anpassa sig efter alla möjliga sociokulturella förutsättningar vilket i 

förlängningen innebär att det finns många former att existera på inom olika kulturer och 

samhällen. Vad det innebär att vara människa kan följaktligen variera inom olika 

sociokulturella sammansättningar. Berger och Luckmann menar följaktligen att ”människan 

skapar sig själv”.
46 

 

Typifiering är också att definiera roller och arbetsfördelning. Genom att människan typifierar 

vanor, rutiner och gör kategoriindelningar så uppkommer institutioner, det vill säga: 

återkommande beteendemönster. All mänsklig aktivitet är utsatt för att bli vanemässig, att 

upprepas i mönster av fördelaktiga beteenden, enligt Berger och Luckmann. Det 

kunskapssociologiska begreppet för detta är habitualisering. Psykologiskt innebär denna 

vanemässighet en viktig fördel, då antalet alternativ minskar och att detta befriar individen 

från påfrestningen att behöva definiera varje situation på nytt. Dessa vaneskapande processer 

föregår all institutionalisering. Institutionalisering uppträder överallt där det förekommer en 

ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar. En institutionell värld upplevs dessutom 

                                                 
44

 Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1998, s. 12. 
45

 Ibid., ss. 43, 68ff, 78f. 
46

 Ibid., s. 65. 



10 

 

som en objektiv verklighet. Den har en historia, den fanns där innan individen föddes, och den 

kommer att finnas där efter hans bortgång. Historien ger karaktären av objektivitet. 

Institutionen har även en omedveten påverkan på individen, vilket kan begränsa individens 

rationalitet.
47

 

Rektorn såsom institution har således enligt denna teori ett alldeles särskilt sätt att definiera 

och bevaka det egna, samt att betrakta och kategorisera det omgivande. I allra högsta grad 

relevant för vår studie är i kunskapssociologisk mening att försöka analysera de processer som 

leder fram till rektors perspektiv på sin egen betydelse för skolbiblioteket och dess 

pedagogiska roll.   

Av ovan nämnda skäl har vi för vår uppsats valt att knyta an till ett teoretiskt 

kunskapssociologiskt perspektiv med tyngdpunkt på rektors uppfattning om sin yrkesroll och 

roll som ledare vad avser skolbiblioteksverksamhetens utveckling och i synnerhet dess 

pedagogiska roll, samt samverkan mellan lärarkollegiet och bibliotekspersonalen. I skolan är 

ju rektorn kanske framförallt den som ska leda och styra verksamheten. Det är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till i vår studie. 

4.2 Ledarskap 

Rektorer är ledare. Hur rektorerna uppfattar sin ledarroll för skolbiblioteksverksamheten och 

arbetet med att integrera denna i undervisningen är en särskild aspekt med relevans för vårt 

syfte. För att bidra till förståelse om hur rektorerna ser på sin roll vad gäller att integrera 

skolbiblioteket i undervisningen måste vi förstå hur de ser på sig själva som ledare i 

allmänhet, men särskilt i detta sammanhang. Men vad är egentligen ledarskap? Vad 

karaktäriserar en skolledare? 

Arne Maltén ser på ledarskap som en dynamisk påverkansprocess. Det handlar om mål som 

ska nås i ett socialt samspel, där ledarens uppgift är att övertyga andra om värdet i att sträva 

efter gemensamt uppsatta mål.
48

 I skolans värld rör det sig om lokala och rikstäckande 

kunskapsmål i läroplaner och kursplaner som ska nås via en lokalt inarbetad syn på kunskap 

och lärande. Rektorns uppdrag är att leda olika aktörer i en verksamhet vars gemensamma 

strävan är att nå de uppställda målen. 

”Ledarskapet måste erövras..”, menar Erik Groth. Legitimiteten som ledare nås via övriga 

aktörer inom organisationen, i det här fallet lärare, bibliotekspersonal, skolans övriga personal 

samt eleverna. I skolvärlden handlar det mycket om att skolledaren måste vara införstådd med 

skolans kultur och ha en förmåga att bygga sociala relationer, såväl med grupper inom som 

utanför skolan. Groth skiljer på begreppen chef och ledare: chef är man över en organisations 

synliga delar, exempelvis en grupp anställda. Ledare å andra sidan, blir man via ett informellt 

godkännande.
49

  

Rektors förmåga att bygga relationer och nätverk inom och utanför skolan samt bli godkänd 

som ledare av skolans aktörer förutsätter synlighet, intresse, engagemang och daglig kontakt 

med medaktörerna, exempelvis skolbibliotekets personal, men dessutom medvetenhet om 

                                                 
47

 Berger & Luckmann, 1998, s. 69ff.   
48

 Arne Maltén. Det pedagogiska ledarskapet. Lund: studentlitteratur, 2000, s. 8f. 
49

 Erik Groth. Perspektiv på skolans utveckling: en tankebok för lärare, skolledare och skolpolitiker. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, s. 21. 
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relationerna mellan skolans övriga aktörer och hur dessa relationer fungerar. Hur väl fungerar 

till exempel samarbetet mellan lärare och bibliotekspersonal? 

 

Arne Maltén beskriver en komplex, såväl hel som tudelad rektorsroll: rektorn ska leda en 

lokal pedagogisk utveckling, samt se till att verksamheten riktas mot att nå de mål som sätts 

upp både på lokal nivå och i riket.
50

 Även Anders Persson et al. beskriver rektorsrollens 

komplexitet: 

 

Skolledare förväntas, av olika aktörer i och kring skolan, vara å 

ena sidan arbetsgivarrepresentant och å andra sidan nära 

personalen; å ena sidan skapa ordning och reda bland skolans 

sociala relationer mellan vuxna och elever och å andra sidan 

utöva ett demokratiskt ledarskap; å ena sidan vara pedagogisk 

förändringsledare och å andra sidan inte försvåra elevernas 

möjligheter att ackumulera utbildningskapital genom störande 

förändringar.
51

 

 

Det går att skymta en tidvis svår balansakt. Något som ytterligare komplicerar rektors roll 

som ledare för just skolbiblioteksverksamheten är att rektor inte sällan delar på chefskapet 

med kommunens bibliotekschef. Var fjärde skolenhet i landet uppger att de har ett 

skolbibliotek som på samma gång är ett folkbibliotek.
52

 Av rektor torde det kräva ytterligare 

förmåga att bygga sociala relationer med en på sätt och vis jämlik men utomstående 

ledaraktör som kanske har en annan uppfattning om hur en biblioteksverksamhet ska fungera. 

 

Rektors ledarskap har förstås betydelse även för skolbiblioteket, via exempelvis beslut som 

rektor tar i egenskap av ledare och huruvida dessa beslut tas i samarbete med, förmedlas eller 

delegeras till skolbibliotekets personal. 

 

Våra frågeställningar har vi för avsikt att ytterligare belysa genom att sätta dem i ett 

kunskapssociologiskt perspektiv med rektors syn på sin ledarroll i fokus. Det är emellertid 

viktigt att understryka att det är just rektors perspektiv vi studerar. Rektorernas svar på och 

tolkning av våra frågor bildar stomme för våra analyser. 

4.3 Ett analysinstrument 

Vår valda teoretiska ram, det kunskapssociologiska perspektivet samt teorierna om ledarskap, 

kommer som beskrivs ovan vara oss till hjälp i arbetet att lyfta fram varje informants 

förhållningssätt vad beträffar den egna rollen i att integrera skolbiblioteken i undervisningen.  

För att kunna analysera informanternas utsagor och kontrastera dem mot den teoretiska ramen 

behöver vi emellertid ett konkret verktyg. Detta formar vi av flera delar. Till att börja med 

behövs en noggrann beskrivning av ett skolbibliotek integrerat i undervisningen. Som del i en 

sådan grund till ett eget analysverktyg avser vi använda de nio delfunktioner som Kungliga 

                                                 
50

 Maltén, 2000, s. 159. 
51

 Anders Persson, Gunnar Andersson & Margareta Nilsson Lindström. Framgångsrika skolledare i spänningsfält 

och allianser. I Skolkulturer (red. Anders Persson). Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 50. 
52 Kungliga biblioteket. Skolbibliotek 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier, 2012, s. 11. 
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biblioteket i sammanhanget efterfrågar och anser ska vara uppfyllda,
53

 samt de råd i form av 

kontrollpunkter vilka Svensk biblioteksförening riktar till skolledare och rektorer som strävar 

efter att skapa en skolbiblioteksverksamhet med en pedagogisk roll. Svensk biblioteks-

förening påpekar till att börja med behovet av en gemensamt utformad strategisk mål- och 

handlingsplan i vilken skolbibliotekets roll definieras och knyts an till läroplan och 

kursplaner. Mål- och handlingsplanen bör utvärderas årligen. Vidare bör rektor ge 

skolbibliotekets personal ett uppdrag med tydligt mandat att utveckla en skolbiblioteks-

verksamhet som syns på hela skolan och ägnas såväl åt läsfrämjande aktiviteter som 

undervisning i informationssökning och källkritik, samt enskild handledning åt eleverna. 

Målet är att verksamheten ska vara angelägen för alla skolämnen och kunna möta alla elevers 

individuella behov. Verksamheten bör dokumenteras kontinuerligt. Rektor bör vidare stödja 

en utvecklad samverkan mellan skolbibliotekspersonalen och den övriga pedagogiska 

personalen genom att till exempel se till att den förra deltar i möten och planering av skolans 

pedagogiska verksamhet.
54

 Skolbiblioteket bör bemannas med personal särskilt utbildad för 

verksamhetens uppdrag och som därmed kan införskaffa och anpassa tillgången till medier 

(fack- och skönlitteratur, tidskrifter och sökdatabaser) efter elevernas behov. Alla medier bör 

organiseras och göras sökbara i ett särskilt biblioteksdatasystem.
55

 

 

Svensk biblioteksförenings råd till skolledare samt Kungliga bibliotekets rapport beskriver 

sammantagna ett skolbibliotek integrerat i undervisningen och bidrar i den bemärkelsen till en 

bas för en egenformulerad skolbibliotekstaxonomi för rektorer, vilken vi avser använda som 

analysverktyg av vårt insamlade material. En taxonomi är en värderingsskala ordnad i en 

hierarkisk struktur med olika steg, eller nivåer.
56

 Vår skolbibliotekstaxonomi är tänkt att vara 

tillämpbar för att ur rektors perspektiv utläsa skolbibliotekets förutsättningar att integreras i 

undervisningen. Vår modell visar att rektors synsätt och arbetsmetoder får följder för 

skolbibliotekets pedagogiska roll.  

 

Den tidigare nämnda Loertschers taxonomi har inspirerat oss och även bidragit till 

utformandet av vår taxonomi, men endast i form av ram för vår egen modell, som även den 

har fyra nivåer.    

 

Loertschers taxonomi avseende integrering av bibliotek i skolverksamheten kom till i slutet av 

1980-talet för att sedan revideras och utökas drygt tio år senare. Taxonomin finns för fyra 

olika perspektiv: bibliotekariens, lärarens, elevens och skolledarens. Taxonomin för 

skolledare har fyra nivåer (där första nivån utgör basen och fjärde toppen) samt åtta 

undernivåer.
 57

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Kungliga biblioteket. Skolbibliotek 2012: grundskolor, ungdomsgymnasier, 2012, s. 22f. 

Om delfunktionerna: se kap. 3 Litteraturgenomgång i denna uppsats. 
54

 Svensk Biblioteksförening. ”Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal – inte bara ett 

rum med böcker och datorer”, folder, 2013. 
55

 Svensk Biblioteksförening. ”Ett skolbibliotek är en dynamisk lärmiljö för elever och personal – inte bara ett 

rum med böcker och datorer”, folder till skolledare, 2013, s. 2-3. 
56

 Patricia Harpring. Introduction to controlled vocabularies: terminology for art, architecture, and other 

cultural works. Los Angeles, CA: Getty Research Institute, 2010, s. 235. 
57

 David V. Loertscher. Taxonomies of the school library media program. San Jose, CA: Hi Willow Research 

and Publishing, 2000, ss. 55-62. 
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Loertschers taxonomi för skolledare  
 

 
Loertschers taxonomi, 2000. Vår tolkning och bearbetning. 

 

 

 

Loertschers taxonomi är ännu flitigt refererad och använd som analysverktyg i forskning om 

skolbibliotek, t ex i uppsatserna av Eleonor Möller och Annette Aronsson.
58

 Vi hävdar att den 

kan revideras och kompletteras, tydligare anpassas till nutida svenska förhållanden, inte minst 

efter formuleringen i skollagen om tillgång till skolbibliotek. Som vi tidigare visat har 

skolbiblioteken i kölvattnet efter nya skollagen hamnat på agendan med bl. a. nya uttalanden 

och råd till huvudmän samt skolledare och rektorer likt de ovan redovisade från Svensk 

biblioteksförening om hur man startar och utvecklar en fungerande skolbiblioteksverksamhet. 

Vidare bidrar rapporten Skolbibliotek 2012 med insikt i den aktuella situationen i Sverige där 

många skolor inte ens har något ordnat skolbibliotek, men nu faktiskt har en lag som 

förskriver tillgång att förhålla sig till. Vi hävdar därför att en taxonomi efter nuvarande 

förhållanden bör börja med en nivå som håller sig något under Loertschers grundnivå, dvs. 

öppna för möjligeten att en rektor för en skola utan skolbibliotek åtminstone har ambitionen 

att få till en sådan verksamhet. I det sammanhanget kan vår taxonomi bidra med tydlighet 

angående betydelsen av rektors syn på biblioteksverksamhetens roll och vikten av rätt 

arbetsmetoder för att integrera skolbiblioteket i undervisningen innan en verksamhet kommer 

till stånd, medan Loertschers taxonomi för skolledare beskriver redan på basnivå ett befintligt 

skolbibliotek på god väg att integreras i skolans övriga verksamheter. Vidare hävdar vi att en 

taxonomi för rektorer med syftet att visa på förutsättningar för skolbiblioteket att integreras i 

undervisningen bör fokusera på skolans olika yrkesroller och deras samarbete, i större 

utsträckning än vad Loertscher gör. I Loertschers fjärde och högsta nivå förklaras att det är 

skolledaren som utvärderar och följer upp verksamheten. En uppdaterad 

skolbibliotekstaxonomi bör – oavsett perspektiv – tydliggöra att uppföljning och utvärdering 

är något som ska ske i samverkan mellan skolledning, lärarkollegium och bibliotekspersonal, 

men att rektorn leder arbetet och har det yttersta ansvaret för att det utförs.  

                                                 
58

 För vidare information om uppsatserna av Möller och Aronsson, se s. 9f i denna uppsats. 

• Skolledaren följer upp och utvärderar   
skolbiblioteksverksamheten. 

4) Tar del av resultat  

• Skolbiblioteket bidrar till elevresultaten. 

• Skolledaren har ett långsiktigt perspektiv. 
3) Leder verksamheten  

• Skolledaren bemöter utmaningar i organisationen. 2) Bygger strukturer  

• Bibliotekarien deltar i styrmöten. 

• Skolledaren och bibliotekarien delar vision 

• Skolledaren är medveten om skolbibliotekets roll. 

• Hindrande faktorer 

1) Sätter grunden  
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Vi har valt att kalla vår taxonomi Hütten och Johanssons skolbibliotekstaxonomi för rektorer. 

Nivåerna är indelade i en skala 1 – 4 där den första är den lägsta nivån och den fjärde den 

högsta. Vi kallar dem i tur och ordning: Traditionalisten, Den Nöjaktige, Agendasättaren och 

Den Pedagogiske ledaren. Varje nivå innehåller en beskrivning av rektors syn på och sätt att 

arbeta med skolbiblioteksverksamhet samt därefter ett slags konsekvensbeskrivning av vad 

som karaktäriserar verksamheterna för respektive nivå. Vår taxonomi tydliggör genom 

konsekvensbeskrivningen att rektors synsätt och arbetsmetoder innebär följder för 

skolbiblioteksverksamheten. Taxonomin är att ses som en helhet, visserligen med en 

hierarkisk struktur i olika nivåer, men det finns ingen strikt rangordning nivåerna emellan. En 

rektor med eller utan tillgång till skolbibliotek pendlar i sin praktiska verksamhet mellan de 

olika nivåerna. Lokala förutsättningar och behov varierar. Till exempel kan en verksamhet i 

ett visst skede med nödvändighet befinna sig på första nivån.   

 

Grunden till vår föreslagna taxonomi är som beskrivs ovan Svensk biblioteksförenings råd om 

hur man startar och utvecklar en skolbiblioteksverksamhet samt de nio punkterna i Kungliga 

bibliotekets rapport, vilka tillsammans bidrar till basen för taxonomin som helhet: en 

beskrivning av ett skolbibliotek med förutsättningar att integreras i undervisningen.  

 

Resultaten av våra intervjuer har bidragit till taxonomin i dess beskrivningar av vad som 

karaktäriserar rektorernas synsätt och arbetsmetoder för respektive nivå. Dessutom har vi i 

respektive nivåbeskrivning tagit hänsyn till den litteratur och tidigare forskning vi funnit och 

dess slutsatser om vikten av rektors kunskap om skolbiblioteksverksamhet, rektors 

förhållningssätt till densamma, samt engagemang i skolbibliotekens utvecklingsarbete och 

insikt om betydelsen av samverkan mellan yrkesrollerna.  

 

   

Hütten och Johanssons skolbibliotekstaxonomi för rektorer: 

 
Konsekvens: i nivå ett är skolbiblioteket bemannat vissa tider under skoldagen. Dess personal 

arbetar läsfrämjande främst i mötet med den enskilde eleven och undervisar i 

informationssökning på förfrågan av enstaka elever i skolbiblioteket men deltar inte i det 

övriga pedagogiska arbetet i form av planering, möten o.s.v. Skolbiblioteket har få, om ens 

några, förutsättningar att integreras i undervisningen. 

 

•följer, eller har ambitionen att följa, lagen om 
tillgång till skolbibliotek. 

•har en traditionell syn på skolbibliotekets 
kärnverksamhet med fokus på bibliotekslokal, 
beståndshantering samt läsfrämjande.  

1. Traditionalisten 
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Konsekvens: i nivå två är skolbiblioteket öppet under skoltid och bemannat av för ändamålet 

utbildad personal. Personalen arbetar läsfrämjande i skolbiblioteket men även i klassrummet 

med viss regelbundenhet (i form av exempelvis bokprat), samt deltar i vissa möten, t. ex. 

APT, veckokonferens. Bibliotekspersonalen har viss planerad undervisning i 

informationssökning och källkritik. Skolbiblioteket är i någon mån, men med 

oregelbundenhet, integrerat i undervisningen. 

 

 
Konsekvens: i nivå tre arbetar skolbibliotekets personal läsfrämjande kontinuerligt samt 

planerar och genomför undervisning i informationssökning och källkritik med 

regelbundenhet. Undervisningen integreras i viss mån i projekt tillsammans med lärare. Stödet 

från rektor angående uppdrag och utvärdering av verksamheten samt samverkan mellan 

yrkesrollerna ger förutsättningar för att skolbiblioteket kan integreras i pedagogiken. 

 

•har ett kortsiktigt perspektiv på skolbiblioteks-
utveckling och sin egen roll i denna. Ser t. ex. till 
att verksamheten uppdateras med adekvata 
resurser i form av teknik, medier m.m. 

•har sporadisk kontakt med bibliotekets personal. 

•ser till att lokal biblioteksplan finns, där 
verksamhetens uppdrag beskrivs. 

•förutsätter att verksamheten fungerar tills 
motsatsen bevisas. 

•har en syn på skolbibliotekets kärnverksamhet som 
bestående av fler delar än endast läsfrämjande. 

•hindras av bristande resurser. 

2. Den Nöjaktige 

•bedriver visst arbete för samverkan mellan 
bibliotekets personal och lärare. 

•utvärderar verksamheten en gång om året i 
samarbete med bibliotekspersonal. 

•ger skolbiblioteket ett tydligt lokalt övergripande 
uppdrag i samarbete med lärarkollegium och 
bibliotekspersonal. 

3. Agendasättaren 
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Konsekvens: i nivå fyra deltar skolbibliotekets personal regelbundet i möten då pedagogiska 

verksamheten planeras. Bibliotekspersonalen arbetar läsfrämjande såväl enskilt som i 

samverkan med lärare samt planerar och genomför kontinuerligt undervisning i 

informationssökning och källkritik. Undervisningen integreras i projekt inom alla skolämnen. 

Skolbiblioteket har förutsättningar att integreras i undervisningen i mycket hög grad. 

 

 

4.4 Sammanfattning 
 

I detta kapitel har vi redogjort för den teoretiska ram vi valt för vårt syfte samt formulerat och 

presenterat vår skolbibliotekstaxonomi för rektorer. Denna har vi för avsikt att använda som 

verktyg för analys av vår samlade empiri. Hur vi rent metodiskt tänker använda vår 

skolbibliotekstaxonomi i analysen av de empiriska resultaten kräver en närmare beskrivning. 

Denna återfinns i metodavsnittet 5.3, Om analys av materialet.  

5. Metod 

Inledningsvis i detta kapitel beskrivs, diskuteras samt motiveras vårt val av metod. Vidare 

redogörs för hur vi fann våra informanter och hur intervjuerna med dem gick till. Slutligen 

redovisar vi de etiska hänsynstaganden vi gjort samt hur vi avser att analysera vårt empiriska 

material.  

I ett försök att gå på djupet gällande frågan om hur ett begränsat antal rektorer på kommunala 

högstadieskolor tänker om sin roll vad avser att integrera skolbiblioteket i pedagogiken passar 

en kvalitativ metod bäst. Pål Repstad menar att kvalitativa metoder kännetecknas just av 

fördjupning, där ofta endast en enskild företeelse eller miljö studeras med anspråk på att få ett 

helhetsgrepp om dess dynamik och mekanismer. Det är konkreta, lokala skeenden och 

kontexter som studeras.
59

 Våra anspråk är att förstå hur just de rektorer vi intervjuar resonerar 

om skolbibliotekens pedagogiska roll, samt sin egen roll i sammanhanget, och därmed bidra 

till en fördjupad bild av problematiken. 

                                                 
59

 Pål Repstad. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 2007, ss. 

15,19. 

•har ett långsiktigt perspektiv på 
biblioteksverksamhetens utveckling och sin egen 
betydelse för denna. 

•arbetar deltagande och aktivt för kontinuerlig 
samverkan mellan bibliotekspersonal och lärare i 
alla skolämnen. 

•dokumenterar, följer upp och utvärderar 
verksamheten kontinuerligt i samarbete med 
bibliotekets personal och lärare. 

•definierar skolbibliotekets pedagogiska roll i 
lokala mål- och handlingsplaner i alla skolämnen. 

4. Den Pedagogiska ledaren 
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Alan Bryman påpekar att kvalitativ forskning handlar om att anta en interpretativistisk 

ståndpunkt, att försöka tolka och förstå en social verklighet genom att ta hjälp av dess aktörers 

tolkningar av denna verklighet. Forskarens kunskapssyn är den konstruktionistiska, med andra 

ord att forskaren ser på sociala egenskaper som konstruerade i samspel människor emellan.
60

                                                                                                                                        

Vår utgångspunkt är att våra informanters perspektiv på sin roll i verkligheten runt omkring 

dem, exempelvis vad gäller hur de ser på skolbibliotekets integrering i undervisningen, 

formas av just denna verklighet och det sociala spelet i den.  

 

5.1 Semistrukturerade intervjuer  

 
Den kvalitativa metod vi har valt är den semistrukturerade intervjun. Trots att våra 

informanter delar en och samma yrkesroll är de lokala förutsättningarna individuella. Någon 

rektor har tjänstgjort ganska många år, en annan endast några månader. Några av skolorna 

finns i en småstad, andra i en storstadsmiljö. Den semistrukturerade intervjun, som genomförs 

med en förberedd intervjuguide men med stort utrymme för flexibilitet under själva intervjun, 

bedömer vi därför som bäst lämpad för vårt syfte. Metoden tillåter att frågor förklaras, 

modifieras, läggs till och tas bort vid behov. Frågeordningen kan också varieras.
61

 Detta 

betyder att vi inför intervjuerna kan förbereda oss angående vilka frågor vi vill ta upp med 

hjälp av den färdiga intervjuguiden, men även anpassa oss till varje specifik intervjusituation. 

Till exempel genom att följa upp ett intressant resonemang från informanten med spontana 

motfrågor. Utrymmet för flexibilitet gäller även vad informanterna svarar. Det är deras 

upplevelse och tolkning av frågan som styr, och som är det viktiga.
62

 

 

Den helt strukturerade, kvantitativa intervjun lämnar inte samma utrymme för flexibilitet och 

den ostrukturerade, med sin karaktär av en konversation i vanlig mening, bedömer vi som 

opraktisk och osäker vad gäller analys och syfte. Den skulle kunna ge oss användbar 

information som vi inte riktigt räknat med, men vi riskerar samtidigt att gå miste om värdefull 

information om samtalet tar en riktning vi inte önskar. Den semistrukturerade intervjun ger 

oss mera möjligheter att styra samtalssituationen.
63

  

 

Vi fann ett antal presumtiva informanter via KB:s rapport Skolbibliotek 2012. Dessa 

kontaktades först per mejl samt därefter i vissa fall med uppföljande telefonsamtal. När vi fått 

jakande besked från sex rektorer bestämde vi att det fick räcka. Vi ansåg att vi för vårt syfte 

skulle få tillräcklig spridning. I viss mån spelade tidsfaktorn också in. Det var ibland svårt och 

framförallt tidsödande att få fatt i rektorerna.  

 

Alla intervjuer skedde på plats i skolorna, på rektorernas kontor eller i direkt anslutning till 

dessa. Var och en av intervjuerna tog ca 30 minuter att utföra effektiv tid. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades så gott som genast efteråt. Transkriberingarna nedskrevs 

ordagrant först för hand under genomlyssning och skrevs sedan rent utan att något ändrades 

vad avser exempelvis ordföljd.  Informanterna fick ta del av de transkriberade intervjuerna via 

e-post, men gav ingen återkoppling. 

                                                                                                                                          

                                                 
60

 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2011, s. 341. 
61

 Barbara M. Wildemuth. Applications of social research methods to questions in information and library 

science. Westport, CT: Libraries Unlimited, 2009, s. 233. 
62

 Bryman, 2011, s. 415. 
63

 Ibid., ss. 413, 415. 
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5.2 Etiska hänsynstaganden 
 

Intervjuerna har genomförts på plats hos informanterna och spelats in efter samtycke. Ingen 

av rektorerna motsatte sig inspelning. I god tid i förväg, i samband med förfrågan om intervju 

per mejl och uppföljning per telefon, fick informanterna vetskap om studiens syfte, samt dess 

konfidentialitet. Inför intervjuerna fick informanterna veta muntligen att varken deras eller 

skolornas namn skulle användas. Informanterna fick även veta att deras deltagande är frivilligt 

och att det stod dem möjligt att dra sig ur om och när de så önskar. I det följande benämner vi 

rektorerna Rektor A, Rektor B o.s.v., alternativt informanten/informanterna.  

 

5.3 Om analys av materialet 
 

Våra empiriska resultat avser vi att analysera med hjälp av vår egenformulerade 

skolbibliotekstaxonomi för rektorer genom att syna informanternas utsagor om 

skolbibliotekens kärnverksamhet, sin egen betydelse för skolbibliotekens pedagogiska roll 

samt hur de uppfattar skolbibliotekspersonalens samverkan med lärarna och hur de ser på sin 

egen roll i detta sammanhang. 

 

Vår taxonomi är att se som ett verktyg för skolbiblioteksutveckling ur rektorsperspektiv. En 

rektor eller annan skolledare ska kunna använda vår taxonomi som en hjälp till förståelse om 

hur ett visst synsätt eller en viss arbetsmetod påverkar och ger konsekvenser för 

skolbiblioteksverksamheten.  

 

Våra informanters utsagor sätts i relation till analysinstrumentet och detta kommer att visa 

vilka nivåer i utvecklingsskedet informanterna befinner sig på eller rör sig emellan i sina 

resonemang, vilket för vår del innebär konkreta möjligheter att tydliggöra och lyfta fram 

respektive informants förhållningssätt vad gäller våra forskningsfrågor samt jämföra 

förhållningssätten med varandra. Analysresultaten sätts därefter i relation till tidigare 

forskning och litteratur samt kontrasteras mot övriga delar i vår teoretiska ram, 

ledarskapsteori samt det kunskapssociologiska perspektivet, vilka kan bidra till förståelse om 

möjliga bakgrunder till informanternas förhållningssätt, ur olika aspekter: ledarrollen, 

institutionsbegreppet, andra aktörer i och utanför skolmiljön och deras påverkan på 

informanterna.  

6. Resultat & analys 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av respektive informant och dess verksamhet enligt 

ordningen rektor A, rektor B o.s.v, sen följer en redovisning av empirin och analys av 

densamma i relation till de tre forskningsfrågorna. Empirin sätts i relation till analysverktyget 

och kontrasteras mot vår valda teoretiska ram, samt tidigare forskning och litteratur.  

 

6.1 Informanterna och deras verksamheter   
 

 

Rektor A 
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Rektor A arbetar på en kommunal högstadieskola i en mindre kommun i sydvästra Sverige. 

Skolan är den enda 7-9-skolan på centralorten och har ca 350 elever. Skolan har tidigare haft 

en hälsoprofil. Alldeles invid skolan finns ortens idrottshall och badhus. Enligt rektorn arbetar 

man inte med någon särskild pedagogik. Rektorn har haft sin tjänst drygt ett år. Tidigare 

arbetade hon som gymnasielärare. Skolbiblioteket ligger mitt i skolan. Det är bemannat tre 

dagar i veckan då en bibliotekarie från folkbiblioteket finns på plats. Övrig tid släpps eleverna 

in av lärarna. 

 

Rektor B 
 

Rektor B arbetar på en av två kommunala högstadieskolor på centralorten i en mellanstor 

kommun i sydvästra Sverige. Han har varit rektor där sen höstterminens början 2013. Skolan 

har drygt 400 elever och upptagningsområdet är centralortens norra delar. På skolområdet 

finns en stor sporthall. I skolan finns introduktionsklasser för de ensamkommande 

flyktingbarn kommunen tar emot. Skolan arbetar inte enligt någon specifik pedagogik. 

Gemensamt för alla lärare är att man bedriver ett ämnesövergripande arbetssätt. 

Skolbiblioteket ligger mitt i skolan. En lärare med bibliotekarieutbildning ansvarar för 

verksamheten på 30 % av en heltidstjänst. Den dagliga verksamheten sköts om av en 

biblioteksassistent som tjänstgör där hela veckan under skoltid.  

 

Rektor C 
 

Rektor C arbetar på en skola i Storstockholmsområdet med cirka 370 elever. Skolan är en 6-9 

grundskola och inom verksamheten ryms också en 6-9 grundsärskola och ett fritidshem. 

Rektor C har jobbat på skolan i totalt 18 år, varav de fyra senaste som rektor. Skolan har 

utarbetat en modell för undervisningen som går ut på att varje lektion oavsett ämne ska ha 

samma struktur. Skolans bibliotek som är placerat mitt i skolan sköts av en lärarbibliotekarie, 

som jobbar halvtid i biblioteket och resten som lärare, samt en biblioteksassistent. Biblioteket 

är öppet dagligen under skoltid.    

 

 

Rektor D 
 

Skolan är en 4-9 skola och ligger i Storstockholmsområdet. Rektor D har jobbat på den här 

skolan sedan höstterminens början 2013. Han är inne på sitt tolfte år som skolledare. Skolan 

delar lokaler med en annan skola som har musikprofil. Skolorna delar på exempelvis 

vaktmästeri, datatekniker och viss administration. Även biblioteket är gemensamt för de båda 

skolorna. Fördelarna med att samla båda skolornas resurser är att båda skolorna får en bättre 

verksamhet. Skolbiblioteket är öppet dagligen under skoltid och är bemannat med en 

biblioteksassistent.    

 

 

Rektor E 
 

Rektor E är rektor för en relativt nyöppnad 4-9 skola i Storstockholmsområdet. Rektorn har 

varit med från början och deltagit i arbetet med planeringen av skolan. Eleverna kommer från 
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en nedlagd skola. Personalen på ca 70 personer är däremot nyanställd och handplockad av 

rektorn. Majoriteten av eleverna har utländsk bakgrund och elevantalet är ungefär 500. Det 

finns också ett antal profilklasser på skolan. Det finns även särskola och en autismgrupp. 

Skolan har ingen speciell pedagogik. Rektorn beskriver sitt uppdrag som en blandning av 

pedagogisk ledare och direktör för ett stort företag. Skolbiblioteket ligger centralt belägen och 

är bemannat av en bibliotekarie och är öppet under hela dagen.   

 

 

Rektor F 
 

Den här F-9 skolan är en av de största i den här kommunen i Storstockholmsområdet. Skolan 

har ungefär 850 elever och över hundra personer anställda. Skolan har ingen speciell 

pedagogik utan följer läroplanen. Rektor F har jobbat på skolan sedan hösterminen 2013, men 

har en lång erfarenhet av skolledarskap bakom sig. Skolan lägger stor tonvikt på IKT som 

lärandeverktyg. Biblioteket ligger centralt placerat i skolan och är bemannat av en 

bibliotekarie som arbetar 75 %. När bibliotekarien inte är där kan lärare släppa in elever i 

biblioteket.      

  

6.2 Resultat och analys 
 

I det här avsnittet redovisar vi och analyserar våra empiriska resultat. Resultaten för de tre 

forskningsfrågorna sätts i relation till vårt analysverktyg och kontrasteras mot vår valda 

teoretiska ram, samt tidigare forskning och litteratur. 

6.2.1 Forskningsfråga 1 och 2 
 

Vi redovisar i detta avsnitt resultaten av empirin samt analyseras informanternas utsagor i 

relation till forskningsfråga 1: Vilka synsätt ger rektorerna uttryck för vad gäller 

skolbibliotekets kärnverksamhet? samt forskningsfråga 2: Vilka synsätt ger rektorerna uttryck 

för angående den egna betydelsen för skolbibliotekets pedagogiska roll? Vi hävdar – vilket vi 

tidigare har visat
64

 – att det råder ett samband mellan dessa frågor. Hur rektor uppfattar 

skolbibliotekets kärnverksamhet ger konsekvenser för synsättet vad avser den egna betydelsen 

för skolbibliotekets pedagogiska roll. Båda frågorna är i grund och botten beroende av rektors 

kunskap om vad ett skolbibliotek är och vad som är dess verksamhet.
65

 Vi hävdar därför att 

det är relevant att redovisa resultat och analys av båda dessa frågor i ett och samma avsnitt. 

 

 

Alla våra informanter menar att skolbibliotekens läsfrämjande arbete är en viktig del av 

kärnverksamheten. Hälften av dem, rektor A, D och F nämner det läsfrämjande arbetet som 

enda del. Rektor A och F tillägger att tillgången till facklitteratur och uppslagsverk är viktig, 

men F:s slutsatser i det fallet kan emellertid tyda på att hon ser även denna tillgång mer som 

en del i det läsfrämjande arbetet och inte som exempelvis en del i undervisningen om 

informationssökning: 
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Kärnverksamheten är att erbjuda god litteratur som utmanar 

eleverna och att vara en motvikt mot att enbart använda datorer. 

Tillgång till uppslagsverk och lexikon är också en viktig del av 

biblioteksverksamheten. Grunden till goda resultat är att man är 

en god läsare. 

 

 

Bilden av en traditionell eller om man så vill konservativ syn på vad kärnverksamheten är 

framträder mer eller mindre tydligt i informanterna A, D och F:s resonemang. Det är 

elevernas utveckling till goda läsare som är skolbibliotekets primära mål. 

 

Rektor B, C samt E nämner även andra delar som tillhörande kärnverksamheten. Det handlar i 

de sistnämndas fall om undervisningen i källkritik och informationssökning. Rektor B talar 

om nya sätt att läsa och lära och lägger vikt vid skolbibliotekets del i skolans digitala 

utveckling och sin egen del i ansvaret för att skolbiblioteket inte ska halka efter där vid lag:  

 
 

Jag tror vi måste tänka om lite, om vi vill fortsätta ha en levande 

verksamhet. Skolbiblioteket måste kanske ibland söka upp 

eleverna där de är istället för tvärtom. Sen får vi vara lite på 

tårna nu med allt det digitala och det förs diskussioner. En 

framkomlig väg är kanske att biblioteket får bli en del av IT-

pedagogiken.  

 

 

Rektorernas syn på den digitala utvecklingen och skolbibliotekets betydelse vad gäller denna 

är intressant i sin spridning. Till skillnad mot rektor B ser till exempel rektor A skolbiblioteket 

som en betydelsefull motvikt och anser att fackboksbeståndet är viktigt i sammanhanget. 

Även rektor F betonar skolbibliotekets roll som motvikt mot alltför mycket datoranvändande. 

Som vi redan omnämnt är rektor A och F följaktligen också två av de tre rektorer som nämner 

det läsfrämjande arbetet såsom enda bestånd i skolbibliotekets kärnverksamhet. I synen på 

skolbibliotekens kärnverksamhet pendlar våra informanter rektorerna mellan första och andra 

nivån i vårt analysinstrument. Vad de beskriver är ett skolbibliotek på basnivå, visserligen 

bemannat men som ägnar sig åt föga andra metoder än de läsfrämjande och att det då handlar 

om läsning i traditionell mening, d.v.s. läsning av böcker i pappersform. Det är egentligen 

bara rektor B som i någon mån beskriver ett vidare perspektiv på kärnverksamheten i den 

meningen, om än något vagt och outvecklat: att det rör sig om nya sätt att läsa och lära.  

 

Sammanfattningsvis vad gäller rektorernas syn på skolbibliotekens kärnverksamhet visar de i 

sina utsagor en tämligen traditionell syn på denna. Frågan är om det helt enkelt är så att de 

verkligen anser att det är de lokala skolbibliotekens uppgift framför andra att främja läsning, 

eller huruvida vad de säger vittnar om viss okunskap om vad skolbiblioteken gör. Det finns 

undersökningar som visar på det senare, att rektorer generellt har undermålig kunskap om 

skolbibliotekets funktion.
66

 Men även omvänt: hur viktigt det är med rektors kunskap och 

engagemang i sammanhanget.
67

 Jämför man vidare våra informanters gemensamma utsagor 

om kärnverksamheten med de nio punkter som stipuleras i rapporten Skolbibliotek 2012 

angående vilka funktioner som ger skolbiblioteken en pedagogisk roll så är det i regel 
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punkterna tre, åtta och nio informanterna är inne på i sina resonemang. Alla tre berör det 

läsfrämjande arbetet. Hälften av informanterna nämner i och för sig även undervisning i 

informationssökning och källkritik, vilka motsvaras av punkt ett och två, men då är det 

närmast i andra hand, efter de läsfrämjande aktiviteterna.
68

 

 

Det våra informanter säger om kärnverksamheten kan ge en antydan om följderna för 

skolbibliotekens lokala pedagogiska roll: ett skolbibliotek som ska agera som ett slags 

motvikt riskerar snarare bli en verksamhet vid sidan om än en del i undervisningen.  

 

Hur ser då rektorerna på sin egen roll i sammanhanget, i synnerhet gällande sin betydelse för 

skolbibliotekens integrering i pedagogiken, som är vår andra forskningsfråga? En 

förutsättning för en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet med en pedagogisk roll är ett 

gott samarbete mellan de olika yrkesrollerna: bibliotekspersonal och lärare.
69

 Men rektorn 

måste vara med i lagarbetet.
70

 Två av våra informanter, rektor A och D, menar att de inte är 

särskilt inblandade i skolbiblioteksverksamheten. Det är inga stora insatser de gör för att 

integrera biblioteken i undervisningen, menar de. Rektor A påpekar: 

 

 

Det är inga stora saker direkt, som jag gör för att verksamheten 

ska integreras. I någon mån beror det väl på tidsbrist. Men jag 

ser till att skolbiblioteket får de resurser som behövs, till 

bokinköp med mera. 

 

 

Varken rektor A eller D ser heller någon anledning att lägga sig i eller på något vis styra 

verksamhetens funktioner, förrän signaler kommer om att något inte fungerar. Ingen av dem 

deltar heller i eller uppmanar till någon form av utvärdering av skolbibliotekens verksamhet. 

Rektor D menar ändå att han är tillfreds med situationen: 
 

 

Nu har vi ju ganska mycket kontakt, men inte i biblioteksfrågor. 

Skolbibliotekarien sköter verksamheten och det fungerar bra. 

Däremot om skolbiblioteket inte fungerar då får man ju lägga tid 

på för att få det att fungera. När det är en fungerande verksamhet 

då rullar det ju på. 
 

 

Samarbetet vad gäller skolbiblioteket tycks närmast minimalt så länge informanterna inte 

uppfattar annat än att verksamheten fungerar som den ska. Vad gäller uppfattningen om den 

egna betydelsen i sammanhanget hamnar informanterna på nivå två i vår taxonomi för 

rektorer: den nöjaktige, som förutsätter att verksamheten fungerar till motsatsen bevisas. 

 

Rektor C påpekar även hon att hon inte vill gå in och styra, men ger ändå uttryck för ett 

resonemang om sin roll och betydelse för en daglig samverkan, att det handlar om en dialog 

där hennes roll är att löpande skapa resurser, ekonomiska och tidsmässiga, för verksamhetens 

utrymme: 
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Oftast kan jag säga att det är från lärarna själva och från 

skolbibliotekarien själv att de har tankar, det är det här vi vill 

göra… Och jag tycker de gör det väldigt bra, så det handlar mer 

egentligen om att jag ska tänka på saker i min resursfördelning, 

ge tid för ett arbete eller något sådant. 

 

 

Rektor C berättar vidare att det finns en lokal plan för skolbiblioteket som uppdateras varje år 

i samverkan mellan rektor, bibliotekarie och ibland en av lärarna. Verksamheten utvärderas 

vid samma tillfälle. Även detta är ett lagarbete. Rektor C ser dock att fler kunde vara 

inblandade: 

 

En brist är att vi inte gör det i så stor personalstyrka. Det är ju ett 

engagemang för alla, egentligen. Men det är tiden som inte 

räcker till. 

  

 

Rektor B har varit anställd i sin nuvarande skola endast ett par månader när intervjun utförs, 

men ger i sina utsagor uttryck för en tämligen aktiv roll, dels i den översyn han inlett över hur 

samarbetet fungerar mellan bibliotekspersonalen och lärarna, dels i samverkan med 

bibliotekarien angående skolbibliotekets involvering i skolans digitala utveckling. Den årliga 

utvärderingen av verksamheten görs av rektor tillsammans med bibliotekspersonalen. 

Rektor C och B är inne på tredje nivån i vår skolbibliotekstaxonomi i sina resonemang om 

andra forskningsfrågan, den egna rollen. Båda ger uttryck för ett ganska aktivt deltagande i 

verksamhetsfrågor, såväl på pappret som i det dagliga arbetet. C deltar exempelvis i 

utformandet av den lokala biblioteksplanen. B nämner inget om någon existerande plan för 

biblioteket, men är å andra sidan inne och nosar på nivå tre i sin utsaga om samverkan med 

biblioteket gällande den digitala utvecklingen, vilket antyder ett långsiktigt perspektiv. Rektor 

F för ett delvis liknande resonemang om den egna rollen, men mera implicit. Hon talar om 

vikten av att vara tydlig i sin pedagogiska ledarroll. Tydlig med vad som förväntas av såväl 

lärare som bibliotekspersonal: 

 

 

Jag uttrycker tydligt till vår bibliotekarie vad jag har för 

förväntningar på biblioteket. Men också till lärarna att de släpper 

in biblioteket i undervisningen. Då tror jag att det blir en 

integrering. Att vara rektor är också att vara en pedagogisk 

ledare. 

 

 

Rektor F uttrycker emellertid inte någon direkt inblandning i en särskild utvärdering av 

biblioteksverksamheten. Den utvärderingen gör bibliotekarien själv. Skolbiblioteks-

verksamheten ingår i en total utvärdering av skolans resultat, men rektor F säger å andra sidan 

inte om denna utvärdering är resultat av någon form av samarbete eller om den görs av henne 

själv. Trots - det i och för sig tämligen outvecklade- resonemanget om sin pedagogiska 

ledarroll rör sig rektor F mellan andra och tredje nivån i vår skolbibliotekstaxonomi, på grund 

av att hon för övrigt inte säger något om sin egen betydelse för verksamheten i ett mer än 

kortsiktigt perspektiv. Rektor F säger inget om något förekommande kontinuerligt samarbete 

mellan henne och bibliotekarien. 
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Rektor E, som har varit med i planeringen av ett nytt skolbibliotek, uttrycker att bibliotekarien 

måste ses som, och vara, en självklar del av lärandet:  

 

 

Skolbiblioteket är bemannat på heltid med en engagerad och 

intresserad bibliotekarie och det är väl den absolut viktigaste 

faktorn för ett fungerande och betydelsefullt skolbibliotek. Man 

måste ha en bibliotekarie som är intresserad och som är en 

självklar del av lärandet. 
 

 

Rektor E tonar dock ned sin egen betydelse i sammanhanget när hon säger att bibliotekarien 

är ”…den absolut viktigaste faktorn”. Det är en antydan till att rektorsrollen reduceras till 

något som är viktigast inledningsvis, vid anställning av lämplig bibliotekspersonal, 

exempelvis, och att verksamheten sedan förutsätts rulla på utan större inblandning från rektors 

sida. Lite liknar det rektor A och D:s syn på den egna rollen som någon som får gripa in när 

det är något i verksamheten som inte fungerar. Dock påpekar rektor E att hon avser att delta i 

en kommande utvärdering av verksamheten, i samarbete med bibliotekarien. Likt rektor F ser 

hon sig som en pedagogisk ledare, men med tillägget att det ibland liknar ett uppdrag som 

direktör för ett stort företag. Mer än att se till att skolan har fått ett ”..fungerande och 

betydelsefullt skolbibliotek” och att hon ser som en av sina viktigaste roller att vara en länk 

mellan lärarna och bibliotekspersonalen uttrycker inte rektor E något vidare om den egna 

rollen för att integrera biblioteksverksamheten i undervisningen och hamnar därför på nivå två 

i vår taxonomi. I sin utsaga om en kommande gemensam utvärdering av skolbiblioteks-

verksamheten samt resonemanget om sin roll som länk är hon emellertid inne på tredje nivån.  

 

En viktig egenskap hos en ledare är förmågan att bygga sociala relationer, menar Erik 

Groth.
71

 Det förutsätter att ledaren dagligen gör sig synlig i verksamheten, till exempel i 

kontakten med personalen. Att ledaren visar engagemang och intresse. Ledaregenskaper som 

dessa är naturligtvis även en förutsättning för en roll i skolbibliotekets integrering i 

undervisningen och tillika förmågan att resonera om denna roll. Våra informanters utsagor 

gällande detta ger ett tämligen samlat intryck, kontrasterade mot vårt analysinstrument. 

Majoriteten av informanterna (A, D, E och F) är i sina resonemang om den egna rollen inne 

på nivå två, den nöjaktige, med viss reservation för E och F, som i någon mån är uppe på 

tredje nivån. Även i första forskningsfrågan, i uppfattningen om bibliotekens kärnverksamhet, 

hamnade de på nivå två, som inte visar på någon särskilt synlig ledare, eller tydlig i sitt 

dagliga ledarskap i detta sammanhang. Bara initialt, när en verksamhet byggs upp eller en 

verksamhetsplan formas, eller när något inte fungerar och ledaren måste agera brandkår. Satt i 

ett kunskapssociologiskt perspektiv med dess begrepp habitualisering samt institution visar 

informanternas resonemang om biblioteket och sin egen roll vad beträffar habitualiseringen 

att det finns vanor, fasta rutiner i ledarrollen och arbetsmetoderna, där rektorerna 

inledningsvis visar delaktighet och aktivitet och därefter ger uttryck för att ta för självklart att 

verksamhetens uppgifter utförs som de ska, tills de blir varse om motsatsen. Samma 

informanter (A, D, E, F) ger intryck av att inte vara medvetna fullt ut om vad skolbibliotekens 

kärnverksamhet är och vad ett skolbibliotek integrerat i pedagogiken kan betyda för skolan 

som helhet. Det ena skulle kunna vara en konsekvens av det andra. Vad gäller den 

institutionaliserade (av beteendemönster skapade) ledarrollen antyder informanterna en syn på 

sig själva som de vilka också av andra aktörer i sammanhanget förväntas besluta om 

                                                 
71

 Groth, 2010, s. 21. 



25 

 

inriktningen av arbetet, fastställa linjerna för detta och sedan delegera ansvar för att arbetet 

utförs. Det liknar en schablonbild av en chefsroll, vilken som helst. 

En majoritet (A, C, E och F) av informanterna anger tidsbrist och/eller ekonomi som möjliga 

hindrande faktorer vad avser arbetet med att integrera skolbiblioteket i undervisningen. 

Rektorerna har som vi tidigare visat en komplex roll.
72

 Dessutom påverkar yttre faktorer som 

styrdokument och lagar deras arbete. De ekonomiska ramar de också har att förhålla sig till 

upplevs av exempelvis rektor F som begränsande.     

 

Rektor B och C antyder en något annorlunda bild av en ledare, mera synlig och involverad i 

det dagliga arbetet, men som visserligen heller inte vill gå in och styra för mycket i detta. B 

och C använder ord som dialog och samarbete för att beskriva sin del i att ge skolbiblioteket 

en pedagogisk roll. Det rimmar mera väl med Louise Limbergs slutsatser angående vikten av 

samspel mellan yrkesrollerna och betydelsen av en rektor som är aktiv i utvecklingen av 

verksamheten,
73

 samt med vad Limberg och Hampson Lundh konstaterar, att en pedagogisk 

roll förutsätter förhandlingar mellan rektor, bibliotekspersonal och lärare, och att inte minst 

kunskap och intresse måste till.
74

  

 

6.3.2 Forskningsfråga 3 

 
I detta avsnitt redovisas resultaten av empirin samt analyseras informanternas utsagor i 

relation till vår tredje forskningsfråga: Vilka uppfattningar har rektorerna om sin roll 

avseende hur samverkan mellan lärare och bibliotekspersonal fungerar? 

 

Alla våra informanter ser samverkan som viktig och beskriver någon form av samarbete 

mellan skolans lärare och skolbibliotekspersonalen, men beskrivningen av formerna och 

intensiteten för samarbetet varierar. Rektor B, E, samt F beskriver ett mer eller mindre tätt 

samarbete, där bibliotekarien har plats i lärarlagen, antingen ingår där ”naturligt” tack vare 

egen lärarutbildning (B) eller helt enkelt tar plats (E och F). Rektor E ser det som en 

förutsättning att en skolbibliotekarie har förmågan att ”tränga sig på”, men påpekar samtidigt 

sin egen betydelse i sammanhanget: 

 

 

En av mina viktigaste roller som skolledare är att vara en länk 

mellan bibliotekarie och lärare. Att så att säga övervaka hur 

samarbetet fungerar. 

 

 

Även rektor B betonar vikten av ett gott samarbete och ser som en av sina viktigaste uppgifter 

att stödja detta: 
 

 

Det bästa sättet för skolbiblioteket att vara med och höja 

kvaliteten på elevernas lärande är ett fungerande, flexibelt och 

kontinuerligt samarbete med lärarkollegiet. Där har jag ett 

viktigt uppdrag. Lärandet är det viktiga, sen spelar det mindre 
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roll om det sker i klassrummet, biblioteket eller någon 

annanstans. 
 

 

Såväl rektor B som E och F menar emellertid att samverkan varierar lite beroende på 

skolämne. I svenskämnet och i viss mån SO fungerar det bäst. Alla tre informanterna pendlar 

därför mellan tredje och fjärde nivån i vår skolbibliotekstaxonomi i sina beskrivningar av 

samverkan mellan lärarna och bibliotekspersonalen. I sina tankar om hur det borde vara är de 

på nivå fyra: ett skolbibliotek som betyder lika mycket för alla skolämnen. 

 

Även rektor C ser ett stort behov av ett bredare samarbete med alla ämneslärare och ser att 

skolbibliotekarien egentligen har potential att kunna stötta alla men att resurserna inte förslår. 

Det finns varken tid eller pengar. Samarbete finns med en del lärare beträffande undervisning 

i informationssökning och källkritik, men det är långt ifrån alla elever som får del av det. 

Rektor C beskriver en samverkan som är på nivå två i vår taxonomi där bibliotekspersonalen 

har viss planerad undervisning med lärarna. C förklarar att det är ett utvecklingsområde, men 

säger å andra sidan inget om var ansvaret för det ligger. Dock uttrycker hon explicit att 

skolbiblioteket kan ha del i helheten som gör att eleverna når målen: 

 

 

Jag vet att bibliotekarien skulle kunna göra mycket mer för att 

uppnå målen om informationssökande och så som nu ligger på 

ämneslärarna. Vi skulle egentligen behöva en bibliotekarie på 

heltid, men det har vi inte resurser till. 

 

Det är ett resonemang om hur det kunde vara som i så fall hamnat på nivå tre i vår 

skolbibliotekstaxonomi. Bristande resurser förhindrar det.   

 

Rektor D ser ingen systematik i samarbetet, utan menar att det sker mer eller mindre spontant 

vid behov och hela tiden initieras från lärarens sida, från projekt till projekt. Bibliotekarien 

deltar inte i några lärarmöten eller någon form av planering. Rektor D vill se mer organisation 

i samarbetet än vad som nu är fallet: 

 

 

Det kan vara så att en lärare säger: ”nu ska vi jobba med det här 

temat, har du några böcker om det?” Det är mera utifrån det. 

Eller så kommer lärarna med en grupp till biblioteket och säger: 

”nu ska vi jobba med vikingatiden, finns det några skönlitterära 

böcker som man kan koppla till det?” 

 

Rektor A beskriver ett liknande scenario: ingen systematik, lärarna planerar inte i god tid in 

skolbiblioteket i undervisningen. Samtidigt är hon av uppfattningen att allt fungerar bra, 

eftersom hon inte hört annat. 

 

 

Du väcker tankar hos mig här. Sådant jag måste ta itu med mer. 

Kolla upp. Jag vet inte, men jag får heller inga signaler om att 

det inte fungerar. 

 

 



27 

 

Ett gott samarbete är, menar rektor A, förstås av största vikt ur bibliotekariens perspektiv, 

eftersom det är lärarna som kan målen. Resonemanget ger en bild av ett skolbibliotek inte 

särskilt djupt involverat i lärarnas arbete och som följaktligen inte heller spelar någon större, 

kontinuerlig pedagogisk roll. Även rektor A och D beskriver en samverkan mellan 

skolbibliotekspersonalen och lärarna som är på den andra nivån i vår taxonomi, det vill säga 

samverkan finns där, men inte i någon organiserad form och inte för alla. Båda informanterna 

uttrycker ändå i viss mån att ett behov av djupare samverkan föreligger. 

 

Trots att verkligheten ser lite olika ut för våra informanter är de sammanfattningsvis medvetna 

om vikten av ett fungerande, brett och kontinuerligt samarbete. Uppfattningarna om villkoren 

för det varierar lite. Någon (C) menar uttryckligen att skolbiblioteket bör vara bidragande vad 

avser elevernas uppnående av målen, medan en annan (A) antyder att det där med målen, det 

är något som lärarna vet bäst. 

 

Som hinder för samverkan nämner flera informanter bristande resurser. Rektor A ser ett 

hinder i lärarna själva, som hon menar kunde ha bättre kunskap om vad skolbiblioteket kan 

erbjuda och planera in samarbeten med biblioteket i god tid. Även rektor F påpekar behovet 

av att lärarna blir med medvetna om bibliotekets potential: 

 

 

Det är viktigt att alla lärare blir medvetna om vad biblioteket 

kan hjälpa till med. Som det har blivit nu så är det främst 

svenskalärarna som aktivt använder sig av biblioteket. 

 

 

Det vittnar om betydelsen av kommunikation mellan yrkesrollerna och kunskap om vad den 

andre kan bidra med. Rektors kunskap om skolbiblioteksverksamheten, som Annette 

Aronsson konstaterar vara av största vikt i slutsatserna av sin studie. Men även lärarnas 

kunskap om detsamma, samt engagemang.
75

 Förstås krävs allt detta även av 

bibliotekspersonalen. Kunskap om lärarnas arbete och tillika om läroplaner och lokala mål. 

Louise Limberg önskar ett mer öppet klimat mellan yrkesrollerna och ser en början till 

lösning i gemensamma arbetslag. En gemensam kunskapssyn är ett måste.
76

 Förutsättningarna 

finns. Flertalet informanter uttrycker angående frågan om syn på undervisning och lärande 

existensen av där vid lag förekommande gemensam syn och strukturer i respektive skola. 

 

En konsekvens av institutionalisering enligt kunskapssociologin är att var och en av 

institutionerna, i det här fallet yrkesrollerna, bevakar och försvarar det egna gentemot andra 

institutioner. Ännu en följd blir att specialiseringen av rollen överordnas det gemensamma: 

rollernas sammanlagda kunskap. Ovan eller under ytan medvetandegörs de sociala 

strukturerna: vi här uppe, de där nere.
77

 Är detta ett av de största hindren att övervinna för att 

nå en god samverkan, en rädsla hos den ene att släppa in den andre? Till exempel vad 

beträffar lärarna, att ”släppa in” skolbiblioteket i klassrummet för att hålla undervisning i 

informationssökning och källkritik. Det är ingen av våra informanter som direkt påpekar 

detta, men det kan i och för sig tyda på att det är delvis dolda processer, särskilt vad gäller 

nivå två i vår taxonomi för rektorer: den nöjaktige, som inte ser brister förrän de påtalas. 

Vanemässigheten, eller habitualiseringen som är det kunskapssociologiska begreppet, kan 

vara en av orsakerna till att det brister i samarbetet. Som vi tidigare nämnt påpekar flera 
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informanter att samarbetet fungerar bättre mellan skolbiblioteket och lärarna i Svenska och 

SO än med lärare i andra ämnen. Samverkan borde kunna framstå som lika viktig för 

exempelvis NO-lärarna. Det kan vara fråga om vanor och rutiner som mycket väl kan brytas 

upp. Diskussioner om samarbetet mellan bibliotekspersonalen och lärarna vad gäller 

skolbibliotekets pedagogiska roll ser Louise Limberg gå som en röd tråd i sin 

forskningsgenomgång. Limberg tar till exempel upp att det kan finnas osäkerhet hos såväl 

lärare som bibliotekspersonal om deras inbördes roll i sammanhanget.
78

 Rektor kan i 

egenskap av ledare verka som en viktig länk mellan lärare och bibliotekspersonal i detta 

sammanhang.
79

  

 

 

7. Diskussion och slutsatser 

 
I detta kapitel redovisas samt diskuteras våra slutsatser i relation till syftet och de tre 

frågeställningarna. 

 

Syftet med denna undersökning har varit att bidra till förståelse om vad rektorer på 

kommunala högstadieskolor med tillgång till skolbibliotek har för syn på sin yrkesroll vad 

avser arbetet att integrera skolbiblioteket i undervisningen. Syftet delades i tre 

forskningsfrågor: våra informanters synsätt angående skolbibliotekets kärnverksamhet; 

synsätten vad gäller sin egen betydelse för skolbibliotekets pedagogiska roll; vilka 

uppfattningar informanterna har om sin roll avseende hur samverkan mellan lärare och 

bibliotekspersonal fungerar. 

 

Vi kontaktade och intervjuade sex rektorer verksamma på kommunala högstadieskolor med 

tillgång till skolbibliotek i Stockholmsområdet och sydvästra Sverige. 

 

 

De två första forskningsfrågorna redovisades och analyserades tillsammans eftersom vi antog 

att informanternas uppfattning om skolbibliotekens kärnverksamhet har betydelse för 

bibliotekens pedagogiska roll samt även för informanternas uppfattning om sin egen roll vad 

gäller densamma. Vi har visat flera exempel från litteraturen och tidigare forskning som tyder 

på detta: såväl Möller
80

 som Aronsson
81

 samt Limberg och Hampson Lundh
82

 påtalar 

betydelsen i sammanhanget av rektors kunskap om skolbiblioteksverksamhet. Fem av våra 

sex informanter pendlar mellan andra och tredje nivån i vår skolbibliotekstaxonomi vad avser 

synen på kärnverksamheten. Av dessa är det endast rektor C som sedan når en högre nivå i 

synen på den egna rollen i att integrera biblioteken i undervisningen. Rektor E och F är i 

någon mån uppe på en högre nivå. Den informant som skiljer sig åt från de övriga, rektor B, 

rör sig mellan andra och tredje nivån ifråga om kärnverksamheten. B hamnar också på en 

högre nivå än övriga (nivå 3-4) vad beträffar resonemanget om sin betydelse för 

skolbibliotekets pedagogiska roll. Det kan tyda på ett visat samband mellan de två första 

forskningsfrågorna. Sättet som intervjufrågan är ställd på: Vad ser du som skolbibliotekets 
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kärnverksamhet/viktigaste uppgifter? lämnar emellertid utrymme för flera tolkningar. Somliga 

informanter kan ha nöjt sig med att endast nämna en del av verksamheten, i tron att det helt 

enkelt inte var fler som efterfrågades. Och då valde de den de tyckte var viktigast: den 

läsfrämjande. Att nämna just denna kan i och för sig tyda på en konservativ syn på vad det är 

skolbiblioteket ska göra och kan bidra med. Eller okunskap. Å andra sidan kan ett 

skolbibliotek som till övervägande del ägnar sig åt läsfrämjande verksamheter ändå spela en 

stor pedagogisk roll.
83

 Förutsättningarna varierar: efter resurser, syn på undervisning och 

lärande, traditioner och vanor. Dock är elevernas behov likvärdiga, oavsett skola eller 

kommun. Alla ska de nå målen som ställs i läroplanen. Helheten är förstås det viktiga, samt 

sättet undervisningen utförs på. Sen spelar det kanske mindre roll om det exempelvis är en 

lärare eller bibliotekarie som undervisar i informationssökning var och en för sig eller om det 

är fråga om ett samarbete. Beträffande synen på undervisning och lärande finns det 

forskningsresultat som pekar på en koppling i positiv mening mellan det i dagens skola ofta 

dominerande undersökande arbetssättet
84

 och skolbibliotekets pedagogiska roll.
85

 Flertalet av 

våra informanter påpekar angående intervjufrågan om syn på undervisning och lärande att 

deras skolor inte arbetar enligt någon särskild pedagogik. Rektor F tillägger att det är 

läroplanen som följs. Vi antar att det även är vad övriga menar och att deras svar mer är att 

tolka som: ”nej, inte som Montessori, Waldorf eller dylikt.” Kanske hade vi fått intressantare, 

mer utvecklade svar om frågan specificerats som följer: ”Finns det i denna skola ett 

gemensamt arbetssätt vad gäller undervisningen och hur ser det i så fall ut?”. Men det hade å 

andra sidan varit en fråga än mer användbar för en studie med ett annat syfte: att utreda 

sambandet mellan arbetssätten och skolbibliotekets pedagogiska roll. 

 

Informanternas resonemang om den egna rollen beträffande skolbibliotekens lokala 

integrering i pedagogiken både liknar varandra och skiljer sig lite åt. Majoriteten av våra 

informanter fokuserar sammanfattningsvis på sin roll som ledare i ett kortsiktigt perspektiv: 

den som tillför resurser vid behov och för övrigt agerar när något brister i verksamheten. 

Kontakten med skolbibliotekets personal är begränsad och verksamheten utvärderas som regel 

inte. I så fall en gång per år. Dock är några av dessa informanter i teorin inne på att det är ett 

utvecklingsområde och att de hade gjort mer, om inte om hade varit. Om inte tiden hade varit 

för knapp, de ekonomiska ramarna för snäva. Några påtalar brister som att skolbiblioteket 

saknar en plan för verksamheten eller att bibliotekspersonalen inte ingår i lärarnas arbetslag. 

Ingendera kräver egentligen någon större arbetsinsats, förutom initialt och vid uppföljning, 

men skulle kunna betyda mycket för skolbibliotekets pedagogiska roll. 

 

Rektor B och i viss mån C framstår lite som undantag då de antyder en något annorlunda bild 

av en ledare, mera synlig och involverad i det dagliga arbetet, men som visserligen heller inte 

vill gå in och styra för mycket i detta. B och C använder ord som dialog och samarbete för att 

beskriva sin del i att ge skolbiblioteket en pedagogisk roll. Det rimmar mera väl med Louise 

Limbergs slutsatser angående vikten av samspel mellan yrkesrollerna och betydelsen av en 

rektor som är aktiv i utvecklingen av verksamheten,
86

 samt med vad Limberg och Hampson 

Lundh konstaterar, att en pedagogisk roll förutsätter förhandlingar mellan rektor, 

bibliotekspersonal och lärare, och att inte minst kunskap och intresse måste till.
87
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I vår tredje forskningsfråga är det i ännu större utsträckning så att informanterna uttrycker 

medvetenhet om hur det borde vara, men att verkligheten ser lite annorlunda ut. Det är 

intressant att notera att även Möllers informanter, trots att dessa ännu inte hade något 

befintligt skolbibliotek att relatera till, ofta befann sig på högre nivåer i sina teoretiska 

diskussioner om skolbibliotekets roll än när de relaterade till praktiken.
88

 Några av våra 

informanter påpekar att samverkan mellan lärarna och bibliotekspersonalen saknar systematik 

och organisation. Majoriteten ser det som ett utvecklingsområde. 

 

Vi noterar att två av våra informanter, rektor E samt F, rör sig på ganska väsentligt högre 

nivåer i vår skolbibliotekstaxonomi i den tredje forskningsfrågan än de gör i den första och 

andra. De beskriver ett samarbete som delvis fungerar tillfredsställande. Bibliotekarien tar 

plats i lärarlagen. Rektor E och F ser emellertid att samverkan är mycket tätare med lärare i 

vissa ämnen än andra och önskar att så inte vore fallet utan att samarbete med skolbibliotek 

borde vara lika självklart för alla. Kanske en av orsakerna till att informanterna i sina 

resonemang här vid lag rör sig på en högre nivå är att de delvis anser att lärarna eller i viss 

mån själva skolämnet är orsaken till att samverkan inte fungerar lika för alla, att 

informanterna helt enkelt känner sig lite friare att resonera om denna fråga som de inte direkt 

uppfattar handlar om den egna rollen. 

 

Därtill noterar vi rektor B:s positiva inställning till det faktum att skolans biblioteksansvarige 

lärare även har en bibliotekarieutbildning. Fördelarna med detta – en fot i vardera läger, så att 

säga - framstår som påtagliga vad beträffar samverkan. Vi antar emellertid att det närmast är 

unikt att det förhåller sig på det sättet, jämfört med hur det ser ut på övriga svenska 

högstadieskolor.  

 

Till våra slutsatser hör sammanfattningsvis att majoriteten av de rektorer vi intervjuat anser att 

det finns mer att göra vad beträffar skolbibliotekets pedagogiska roll och de har också mer 

eller mindre utvecklade tankar om arbetsmetoder för det. I flertalets resonemang framstår 

tydligt att viljan finns, men att tid och resurser tryter. 

 

Förhållningssättet som ledare, arbetsmetoderna och insikten om ledarrollen i sammanhanget 

framstår som betydelsefulla. Kunskap, intresse, engagemang, synlighet och tydlighet framstår 

som något av ledord för rektors arbete i den dagliga verksamheten som helhet. 

 

I egenskap av ledare har rektor ett ansvar att bereda väg för en god samverkan mellan lärare 

och bibliotekspersonal. Det kan gå till på flera sätt vad beträffar att integrera skolbiblioteket i 

undervisningen, till exempel genom att tydligt skriva in i lokala handlingsplaner allas del i 

ansvaret att eleverna når sina mål eller att forma gemensamma arbetslag så att inte 

bibliotekspersonalen hamnar i en grupp där bara skolans administrativa personal ingår. 

Eleonor Möller har i sin kandidatuppsats visat behovet av att förbereda för integrering av 

skolbiblioteket redan från start och till och med innan en skolbiblioteksverksamhet kommer 

till stånd.
89

 Rektorn följer i bästa fall som en del av sitt dagliga arbete upp hur det ligger till 

med samverkan. Rektorerna bör ta fram egna arbetsmetoder som ledare, metoder som gör att 

de blir uppmärksammade på hur samverkan fungerar i den dagliga praktiken. En början är att 

vara synlig i sin ledarroll, i den dagliga verksamheten. Några av våra informanter ger som 

ovan redovisas intryck av att ha ett sådant förhållningssätt vad gäller denna forskningsfråga: 

rektor B och i viss, varierande mån C, E och F. 
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Slutligen vill vi påpeka att vår kvalitativa studie är att betrakta som ett bidrag till förståelse 

om hur man i egenskap av rektor kan tänka angående den egna rollen i att integrera 

skolbiblioteket i den lokala dagliga undervisningen. Vi har med vårt syfte bidragit med insikt i 

hur ett mindre antal rektorer resonerar om sin egen roll i sammanhanget. Informanternas 

resonemang är subjektiva och återspeglar alltså deras egna perspektiv på forskningsproblemet. 

8. Reflektioner om teori och metod samt framtida forskning 
 

I detta kapitel diskuteras vår teoretiska ram, det kunskapssociologiska perspektivet och teorier 

om ledarskap, samt de olika metoder vi valt. Såväl teori som metoder diskuteras i relation till 

vad de betytt för studiens syfte. Vidare reflekterar vi över behovet av framtida forskning. 

 

8.1 Teori och metod 
 

Vår valda teoretiska ram med det kunskapssociologiska perspektivet samt teorier om 

ledarskap har fungerat väl med det som var vårt syfte: att bidra till förståelse om vad rektorer 

på kommunala högstadieskolor med tillgång till skolbibliotek har för syn på sin yrkesroll vad 

avser arbetet att integrera skolbiblioteket i undervisningen. Det kunskapssociologiska 

perspektivet synliggör hur människan definierar den egna rollen och andras, kategoriserar 

samt skapar vanor och rutiner och har därmed varit ett stöd i arbetet att lyfta fram respektive 

informants resonemang om sitt förhållningssätt, samt ledarskapsteorierna en hjälp i att 

tydliggöra informanternas egna perspektiv på sin ledarroll i sammanhanget. 

 

Den kvalitativa semistrukturerade intervjun har sett till denna studies begränsningar i tid och 

rum varit en lämpad metod vad beträffar syftet. Med mera resurser tillhands, i form av tid, 

hade kanske en kombination av intervjuer och deltagande observation kunnat vara fruktbar 

och lett till djupare insikter, men då av tidsskäl i ett i och för sig än mer begränsat antal 

informanters förhållningssätt. Rent praktiskt hade genomförandet av observationer medfört 

problem eftersom vi i det fallet hade upptagit betydligt mer av informanternas tid.
90

 

 

Vår egenformulerade skolbibliotekstaxonomi för rektorer har varit väl användbar som 

analysinstrument för att tydliggöra syftet och i klartext informanternas utsagor om synen på 

sin betydelse för skolbiblioteksutvecklingen och i synnerhet skolbibliotekets pedagogiska roll, 

samt informanternas förhållningssätts och arbetsmetoders bidrag i konsekvenser för 

skolbiblioteksverksamheten. En reflektion vi gör är att den högsta nivån i taxonomin ställer 

mycket höga krav, men vi tror alls inte den är ouppnåelig. Rektor har ett stort ansvar för att 

integrera skolbiblioteken i undervisningen, men ännu viktigare är samarbetet mellan rektor, 

lärarna samt bibliotekspersonalen. Rektorn utgör en viktig länk i sin roll att initiera, aktivt 

övervaka och delta i detta samarbete. 

 

 

8.2 Framtida forskning 

 
Vi ser ett behov av fler studier gällande skolbibliotekens pedagogiska roll, i flera dimensioner 

och perspektiv, samt i grundskolans alla stadier och gymnasiet. Rektorns roll i det hela kan 
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utforskas närmare och i större omfattning. Samverkan mellan lärare och bibliotekspersonal 

kan studeras ur deras respektive perspektiv och möjligen med andra metoder som exempelvis 

deltagande observation. Sambandet mellan skolans syn på undervisning och lärande och 

skolbibliotekets pedagogiska roll är intressant. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 
Inledande fråga: vill du berätta lite om skolan (historia, upptagningsområde, elevantal etc.)? 

 

Vilken syn har din skola på undervisning och lärande? 

 

Beskriv skolbiblioteksverksamheten i din skola! (bemanning, kompetens, öppettider, lokaler, 

läge, resurser etc) 

 

Vad ser du som skolbibliotekets kärnverksamhet/viktigaste uppgifter (läsfrämjande, undervisa 

i informationssökning och källkritik etc)? 

 

Hur anser du att ett skolbibliotek bäst kan höja kvaliteten på elevernas lärande, hjälpa dem nå 

målen? 

 

På vilka sätt är skolbiblioteket involverade i skolans mål? 

 

Det finns forskning som visar att skolbibliotekets integration i undervisningen är ett av de 

viktigaste kriterierna för en väl fungerande skolbiblioteksverksamhet. Hur ser de insatser ut 

som du gör för att säkerställa bibliotekets pedagogiska roll? 

 

Vilka hinder ser du med att integrera skolbiblioteksverksamheten i undervisningen? 

 

Beskriv ditt samarbete med skolbibliotekets personal! Vilka är era gemensamma insatser för 

att skolbiblioteket ska ingå i ett pedagogiskt sammanhang? 

 

Vilken är din uppfattning om samverkan lärare – bibliotekarie på din skola? Hur fungerar det? 

På vilka sätt integreras därigenom biblioteket i undervisningen? 

 

I vilken mån anser du att bibliotekets personal är involverad i lärarnas planeringsarbete, t ex 

lektionsplanering? Ingår bibliotekspersonalen i lärarlaget, deltar i möten etc? Borde det vara 

på något annat sätt än det är nu/annan omfattning? 

 

När bibliotekspersonalen bistår eleverna i sökning efter information till skolarbetet, är din 

uppfattning att det då vanligen sker på plats i biblioteket eller i klassrummet? 

 

På vilka sätt utvärderas skolbiblioteksverksamheten? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Brev till informanter 
 

Förfrågan om att delta i en intervjuundersökning om skolbibliotek 

 

Bäste/bäste XXXX 

 

Vi undrar om Du vill medverka i en studie vars mål är att undersöka rektorers syn på 

skolbibliotek? 

 

Vilka är vi och vad vill vi undersöka? 

 

Vi heter Mats och Robert och vi är distansstudenter på Bibliotekshögskolan i Borås och vi 

håller just nu på att skriva vår kandidatuppsats som handlar om rektorers syn på skolbibliotek. 

För att kunna genomföra vår undersökning skulle vi behöva komma i kontakt med rektorer 

som kan tänka sig att bli intervjuade och vi undrar om du skulle ha möjlighet att delta?  En 

intervju tar ca 40-50 minuter.   

 

 Din medverkan är naturligtvis helt frivillig och helt konfidentiell. 

 

Om du kan tänka dig att bli intervjuad eller om du har några frågor så skicka ett e-mail till 

XXXX så kontaktar vi dig för att boka en intervju på en tid som passar dig eller svara på dina 

frågor.  

 

Med hopp om ditt deltagande! 
 

 

Robert Hütten & Mats Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 


