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Abstract:  This paper conducts a qualitative examination based on 

interviews with four high school librarians. The purpose is to 
illustrate their professional role in proportion to that of the 
teachers from working with students’ reading comprehension 
and from their role, if any, in the school’s educational 
activity. The work is based on the following questions: 
- How does the high school librarian describe his or her work 
to increase the students' reading comprehension and 
contribute to their reading development? 
 - How does the high school librarian describe his or her 
involvement in the schools’ educational activity? 
- How can one understand the high school librarians' relation 
to the teachers with reference to the librarians’ jurisdiction 
and the formal and actual legitimacy of the school library 
profession? 

 
The theoretical framework constitutes of the concept of 
jurisdiction and of formal and actual legitimacy. The result 
of this study showed that all four librarians strive for an 
emancipatory working method. It also showed that some of 
the school librarians find it difficult to be part of the 
educational activity, while others state that they have a well-
developed cooperation. The lack of cooperation may be due 
to lack of time and a stressful working climate. As regards to 
the relations between the librarian and the teachers, the study 
showed that the librarians have both formal and actual 
legitimacy, although to different extents. A lower extent of 
actual legitimacy, for example, may result in lesser degree of 
involvement in the educational activity. 
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1 Inledning 
Det är alla människors rätt i ett demokratiskt samhälle att kunna ta del av och 
tillgodogöra sig information i form av text och bild. Att kunna läsa, tolka och förstå 
information är avgörande om man skall vara en del av och kunna ta del av samhället. Vi 
lever i ett kunskaps- och informationssamhälle där vi alla vet att kraven på att kunna 
tillgodogöra sig och förstå information ökar. Vad som därför är oroande att läsa är hur 
svenska elevers läsförståelse minskar, även om Sverige placerar sig relativt högt i en 
internationell jämförelse. Hur kommer det sig? Hur arbetar skolan egentligen med 
läsförståelse och läsutveckling?  
 
Detta intresserar mig som ny gymnasiebibliotekarie i allra högsta grad. I min första 
kontakt med främst svensklärarna på skolan verkade det på dem som om många elever 
inte läste böcker och inte var vana vid längre sammanhängande texter. Lärarna menade 
att det kommer bli svårt för många att uppnå de nya och förtydligade kunskapskrav som 
de nya ämnesplanerna ställer på eleverna. Jag har sedan dess funderat alltmer på vad 
biblioteket och jag som bibliotekarie tillsammans med lärarna kan bidra med för att 
eleverna skall ha möjlighet att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg och kunna söka 
sig vidare till högskola och universitet.  
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) skall varje elev ha tillgång till ett skolbibliotek och 
vidare skall ett skolbibliotek vara ”anpassat till elevernas behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning” (Skolinspektionen 2011, s. 3). I Skolverkets 
definition kan man bl.a. läsa att skolbiblioteket skall vara en del av skolans pedagogiska 
verksamhet med uppgift att stödja elever i deras lärande (ibid., s. 5). Jag tror att 
skolbiblioteket kan vara en stor hjälp för såväl elever som lärare om det är välutrustat 
och välfungerande. 
 
För att återgå till inledningens första rader är det en rättighet men även en nödvändighet 
att kunna läsa, förstå och tolka texter. I denna uppsats fördjupar jag mig därför i hur ett 
antal skolbibliotekarier ser på sin profession och legitimitet gentemot lärarprofessionen 
utifrån hur de beskriver sitt arbete med elevers läsförståelse och läsutveckling samt sin 
delaktighet i skolans pedagogiska verksamhet. För att få svar på mina funderingar kring 
bibliotekarieyrkets legitimitet gentemot andra yrkesgrupper, läsförstelse och 
läsutveckling samt bibliotekarieroller i undervisningen ämnar jag genomföra intervjuer 
med skolbibliotekarier på några kommunala gymnasieskolor.  
 
Min förhoppning är att denna i sitt slag lilla undersökning kommer att vara av intresse 
för andra studerande vilka har för avsikt att skriva uppsats på ämnet samt för de 
skolbibliotekarier jag kommer att intervjua. I min nya roll som skolbibliotekarie för 
gymnasieelever blir undersökningen i sig och dess resultat en stor tillgång.  

1.1 Bakgrund 
Senare års studier (jfr nedan) och även den allra senaste PISA-studien (Skolverket 2013) 
vars rapport offentliggjordes under december 2013 visar på sjunkande 
läsförståelseförmåga hos svenska elever. Detta är oroande då läsförståelse utgör en 
viktig del i våra liv. Det blir tydligt i den nya läroplan samt de nya ämnesplaner som 
trädde i kraft hösten 2011. Den nya reformerade gymnasieskolan har nu förtydligats och 
höjt elevernas kunskapskrav i avsikt att skapa bättre förutsättningar för dem inför vidare 
studier. Man kan läsa i ämnesplanen för svenska att eleven exempelvis skall kunna 
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”läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter 
med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 2011, s.161). Liknande syfte återkommer i 
andra ämnen som bl.a. samhällskunskap där det betonas att eleven skall kunna ”samla in 
och bearbeta information” (ibid., s. 143) eller historia där det pekas på vikten av att ge 
eleven möjlighet ”att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor” (ibid., s. 
66). Allt detta handlar om läsförmåga, d.v.s. att kunna läsa, tolka och reflektera över det 
lästa och här tror jag att skolbiblioteket kan vara ett viktigt stöd för eleverna. 
Läroplanen pekar också på vikten av att kunna använda sig av ”bok- och 
bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg” (ibid., s. 10) i sitt lärande. 
 
Att läsa har inneburit många olika saker genom historien. När läsandet började sprida 
sig var det ofta läsning av texter man redan kände till, som exempelvis bibeltexter eller 
psalmer. Läsrevolutionen kom först i slutet av 1700-talet då man började läsa även 
okända texter så som romaner, men inte heller då var målet med undervisningen att 
förstå texten på ett djupare plan, utan elever skulle ofta lära sig stycken utantill (Säljö 
2005, s. 201ff). Även om vi idag ser annorlunda på läsning och vikten av att förstå det 
lästa är det inte helt enkelt att sätta ord på vad läsning och läsförståelse exakt innebär, 
vilket Barbro Westlund bl.a. skriver om i Att undervisa i läsförståelse – Lässtrategier 

och studieteknik. Läsförståelse, vilken ständigt utvecklas omfattas av ”färdigheter, 
strategier och tidigare kunskaper” (Westlund 2009, s. 69). Den utgörs av vissa delar 
som exempelvis ordavkodning och förståelse som tillsammans gör att läsningen blir 
lyckad. Och med hjälp av motivation, självkänsla och tidigare läserfarenheter utvecklas 
läsförståelsen (ibid, s.69). För att kunna förstå en text och utvecklas vidare i sin läsning 
krävs en aktiv läsare som interagerar med texten för att kunna skapa mening. Ivar 
Bråten skriver i Läsförståelse i teori och praktik att läsaren inte bara skall ta emot utan 
också ge mening genom att väva in de förkunskaper han eller hon har om textens ämne 
samt världen i stort i själva läsförståelseprocessen (Bråten 2008, s. 14). Det var först 
under 90-talet som läsning började betraktas som en aktiv process. Att förstå en text har 
sedan dess även handlat om att kunna lösa problem, värdera och tänka kritiskt 
(Westlund 2009, s.72). 
 
Svenska elevers läsförståelse har, som nämndes ovan, stadigt minskat de senaste åren 
enligt ett flertal undersökningar. I 2009-års PISA-studie undersöktes bl.a. läsförståelsen 
hos 15-åringar i 65 olika länder, däribland Sverige. Det genomsnittliga resultatet har 
minskat med 19 poäng sedan den förra studien genomfördes år 2000 (Skolverket 2010, 
s. 8). I skrivande stund har en ny PISA-studie offentliggjorts, som visar på samma 
nedåtgående trend vad gäller svenska 15-åringars läsförståelseförmåga. I rapportens 
sammanfattning går det att läsa att det är 19 av de 34 deltagande länderna som presterar 
signifikant bättre än Sverige vad gäller läsförståelse och att resultaten sjunkit än mer 
sedan 2009-års undersökning (Skolverket 2013, s. 6). 
 
Skolinspektionen har genomfört olika granskningar i grundskolan när det gäller hur 
skolan arbetar med läsförståelse och läsundervisning och menar att det finns stora 
kvalitetsskillnader mellan lektionerna på enskilda skolor och att alla skolor inte 
utvecklar elevers förmåga att läsa, förstå och värdera det lästa. I Skolinspektionens 
kvalitetsgranskande rapport (2010:5) Läsprocessen i svenska och naturorienterande 

ämnen, årskurs 4-6 skriver Skolinspektionen att man förvisso mött många engagerade 
lärare som aktivt arbetar med utvecklingen av elevers läsförståelse men att många av de 
31 undersökta skolorna inte lever upp till förväntningarna. Skolinspektionen menar bl.a. 
att det brister i organisering av lektioner, att texter som används inte utgår från 
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elevernas olika utvecklingsnivåer samt att lärarna inte använder sig av den pedagogiska 
kunskap som den enskilda skolan besitter (Skolinspektinen 2010, s. 7). 
 
Liknande slutsatser når Skolinspektionen i en annan rapport (2012:10) där de granskat 
läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9. I denna rapport skriver Skolinspektionen 
också om avsaknaden av skolbibliotek hos en del av de granskade skolorna eller 
avsaknad av aktiva skolbibliotek i elevernas läsutveckling. Hos de skolor som hade 
skolbibliotek och skolbibliotekarier, bidrog dessa i stor utsträckning till elevernas 
lärande. Vidare betonas vikten av engagerade lärare och bibliotekarier för elevernas 
ökade läsförmåga, där lärare och skolbibliotekarier skall ge ett aktivt stöd och där 
skolbibliotekarien bidrar med relevanta texter och källkritik. Viktigt att påpeka är också 
att skolbiblioteket alltså inte endast skall tillgängliggöra material utan även fungera 
undervisande (Skolinspektionen 2012, s. 6f).  
 
Det är sedan juli 2011 lagstadgat om att varje skola skall ha tillgång till ett 
skolbibliotek: 

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
(Skollagen SFS 2010:800)  

Att ha tillgång kan emellertid tolkas på diverse sätt och därför ställer Skolinspektionen, 
som granskar Sveriges skolor, vissa krav vad gäller detta: 

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler 
eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt 
använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå 
målen för denna.  

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

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning. (Skolinspektionen 2011, s.3) 

Ovan nämnda krav är de mest grundläggande och här nämns inget om bemanning. I 
Skolverkets något mer precisa definition tas vikten av utbildad personal upp och även 
bibliotekspersonalens roll i den pedagogiska verksamheten berörs. Ett skolbibliotek är: 

[…] en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts 
till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. 
Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 
stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en 
materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels 
som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss 
service. (ibid., s. 5) 

 
Här menar Skolverket att det är av vikt att ett bibliotek har ”kompetent personal” 
(Skolinspektionen 2011, s. 5) även om det inte uttryckligen står att det bör vara 
utbildade bibliotekarier. Undersökningen om skolbibliotek som Kungliga Biblioteket 
genomförde 2012 visar att en fjärdedel av Sveriges grundskolor och ungdomsgymnasier 
som har skolbibliotek helt saknar bemanning på biblioteket. Den bemanning som finns 
skiljer sig dock åt en hel del vad gäller utbildningsnivå. 35 procent av skolenheterna 
som har tillgång till skolbibliotek svarar att de har personal med biblioteks- och 
informationskompetens och 23 procent ger beskedet att bibliotekspersonalen består av 
lärarbibliotekarier. Enkäten som KB lät skicka ut till skolenheterna frågar även om 
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avsatta personaltimmar för bibliotekets verksamhet. Av de skolenheter som har 
skolbibliotek svarade 23 procent att de inte hade några timmar avsatta över huvud taget, 
lika många procent svarade att de hade 1-4 timmar i veckan avsatta till 
biblioteksverksamheten. Undersökningen visar att det är få skolor som har fler än två 
heltidstjänster för biblioteksverksamheten och att det i så fall handlar om stora 
gymnasieskolor eller integrerade folkbibliotek. Det är dock 11 procent som har 41 
personaltimmar eller fler avsatta för skolans bibliotek (Kungliga Biblioteket 2012, s. 
16). 
 
Det är dock inte alla som ser skolbibliotek och skolbibliotekarier som en resurs för 
elevers lärande. Under tidig höst 2013 gjordes det nämligen en rad debattinlägg i 
Dagens Nyheter om huruvida skolbibliotek skall ingå i skollagen, huruvida 
skolbibliotek skall ha bibliotekarier samt huruvida skolbiblioteken har någon inverkan 
på elevers resultat. En av debattörerna var forskningschefen vid Institute of Economic 
Affairs i London, Gabriel H Sahlgren som i inlägget ”Stryk kravet på skolbibliotek 

helt” menade på att forskningen inte kan bevisa att skolbibliotek höjer elevers 
prestationer och att just kravet på skolbibliotek därför bör strykas från skollagen 
(Dagens Nyheter, 2013-10-01). Svar på tal gav bland annat forskare från 
Bibliotekshögskolan i Borås när de i debattartikeln ”Skolbiblioteken allt annat än 

meningslösa” visar på forskning som talar för skolbibliotekens positiva effekt på 
elevers skolresultat. Samtidigt menar de dock att ett skolbibliotek i sig inte är någon 
garanti för prestationshöjningar hos elever utan att det är ”kvaliteten på verksamheten i 
samspelet mellan bibliotekarier, lärare och elever och de medier och andra redskap som 
biblioteket erbjuder” (Dagens Nyheter, 2013-01-04) som är avgörande. 
 
1.2 Problemformulering 
I de första raderna i inledningen till Bibliotekarien och professionen – en 

forskningsöversikt (Kåring Wagman 2008, s. 4) frågas det vad en bibliotekarie 
egentligen kan och hur de försökt vidmakthålla sin ställning gentemot användare och 
andra yrkeskårer. Forskningen kring bibliotekarieyrkets profession är aktuell och viktig 
med tanke på de stora förändringar inom teknik och media som pågått under de senaste 
tjugo åren, där just bibliotekarieyrket påverkas, bl.a. i fråga om vad som skall utgöra en 
modern biblioteksverksamhet (ibid., s. 5). Inom den forskning som bedrivs kring 
bibliotekarieprofessionen går fem teman att utläsa: bibliotekarieyrkets karakteristiska 
drag, förändringar, profession eller icke-profession, yrkeskårens gemensamma agerande 
samt kvinnodominansens påverkan på samhällsbilden av yrkesgruppen (ibid., s. 4f).  

Yrkesgrupper försöker skaffa sig ensamrätt på ett visst kunskaps- och problemområde, 
vilket inte alltid tillhör en och samma profession utan yrkesgrupperna konkurrerar om 
dem. För att ringa in ett monopolområde är framför allt kunskap och utbildning viktiga 
faktorer, där ett erkännande om en alldeles särskild kompetens från andra professioner 
och samhället i övrigt är avgörande (ibid., s. 22). 
 
Hur gymnasiebibliotekarier skapar sitt monopolområde och ser på sin profession 
gentemot lärarprofessionen vore därför högst intressant att undersöka. Detta eftersom 
skolbibliotekarier är en del av skolan och dess pedagogiska verksamhet 
(Skolinspektionen 2011, s. 5) och därför måste samverka med andra yrkesprofessioner. 
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1.3 Syfte och frågeställningar  
Denna uppsats syfte är, utifrån de sjunkande resultat som elever i den svenska skolan 
uppvisar, de nya och förtydligande ämnesplanerna, skolbibliotekskravet samt den 
aktuella debatt som pågår om skolbibliotekets nytta eller icke nytta, att undersöka hur 
ett antal skolbibliotekarier på kommunala gymnasieskolor ser på sin profession och 
legitimitet gentemot lärarprofessionen utifrån hur de beskriver sitt arbete med elevers 
läsförståelse och läsutveckling samt sin delaktighet i skolans pedagogiska verksamhet. 
 
Detta kommer att undersökas med hjälp av följande frågeställningar: 

 Hur beskriver skolbibliotekarien sitt arbete med att öka elevers 

läsförståelse och bidra till deras läsutveckling? 

 Hur beskriver skolbibliotekarien sin roll som del i skolans pedagogiska 

verksamhet? 

 Hur kan skolbibliotekariens relation till lärarna förstås med avseende 

på bibliotekariernas jurisdiktion och skolbibliotekarieyrkets formella 

och reella legitimitet? 
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2 Tidigare forskning 
För att inhämta kunskap om tidigare forskning på ämnena skolbibliotekets och 
skolbibliotekariens olika roller i undervisningen samt hur skolbibliotekarie och lärare 
samarbetar, har jag framför allt sökt information och källor i olika bibliotekskataloger, 
läst kandidat- och magisteruppsatser, sökt i referenslistor, frågat handledarna, googlat 
samt scannat bibliotekshyllor. Ju mer litteratur jag gått igenom desto tydligare bild har 
jag fått av vilka forskare, studier och projekt som väger tungt inom detta studieområde.  
 
I detta kapitel kommer i tur och ordning följande område att presenteras som alla har 
relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar: skolbibliotekets roll i undervisningen 
(2.1), skolbibliotekariers pedagogiska roll och kompetens (2.2) samt samarbete mellan 
skolbibliotekarie och lärare (2.3). 
 
2.1 Skolbibliotekets roll i undervisningen 
I en idé- och metodbok för lärare och bibliotekspersonal, Aktivt lärande med 

skolbibliotek (1996) frågar sig Elsa Gómez och Margareta Swenne vad skolbibliotek har 
för effekt på undervisningen och elevernas lärande. De har tittat på forskning som gjorts 
på området och nämner bland annat amerikanen Ken Haycocks bok What works? från 
1992 där han sammanställt 540 undersökningar på ämnet hur skolbibliotek skall arbeta 
för att vara effektiva. Denna sammanställning visar på att en skola med ett välutrustat 
och välbemannat skolbibliotek bidrar till att eleverna når ett signifikant bättre 
provresultat på prov som kräver läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Vidare visar 
undersökningarna på att elever på skolor med välfungerande skolbibliotek läser mer. 
Även vid prov där sökning, användning, analysering och sammanställning av 
information efterfrågas visar eleverna goda resultat. En annan amerikansk studie, den 
s.k. Colorado-studien (studier som fokuserar på läsning, skolresultat och skolbibliotek) 
som Gómez och Swenne tar upp visar också på att skolbiblioteken spelar en roll i 
elevernas lärande och provresultat (Gómez & Swenne 1996, s. 36f). 
 
Trots att en hel del studier visar på förbättrade resultat hos elever som har tillgång till ett 
skolbibliotek och där lärare och bibliotekarie samarbetar är det inte helt enkelt att svara 
ja eller nej på om skolbibliotek ger en bättre undervisning. Det kan finnas andra 
bakomliggande orsaker, menar Gómez och Swenne, som exempelvis 
undervisningsmetoder, men anser samtidigt att dessa väl fungerande metoder ofta 
kräver goda bibliotek (ibid., s. 37f). 
 
I Kungliga Bibliotekets undersökning Skolbibliotek 2012 har uppgifter från 
Skolregistret hämtats om betygsmedelvärdet i grundskolans och gymnasiernas 
avgångsklasser för att se om det föreligger några skillnader mellan skolor som har 
tillgång till skolbibliotek och de som inte har. Resultaten tenderar att vara något högre 
på de skolor med skolbibliotek men det går inte att bevisa att detta beror på just 
tillgången till ett skolbibliotek (Kungliga Biblioteket 2012, s. 28). 
 
I Louise Limbergs kunskapsöversikt Skolbibliotekets pedagogiska roll (2002) skriver 
hon om betydelsen av att se på skolbibliotek och deras roll i sitt pedagogiska 
sammanhang, om hur kunskapssynen på den enskilda skolan påverkar bibliotekets 
arbete och utformning: 
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[N]är man funderar över skolbiblioteks pedagogiska roll är det en viktig 
utgångspunkt, att bibliotekets roll i undervisning och för lärande är avhängig 
den syn på och den praxis som utvecklas i undervisning och lärande på en 
viss skola. Detta betyder att ändamålsenliga skolbibliotek skulle kunna 
fungera väldigt olika och ändå spela viktiga pedagogiska roller, beroende på 
den ena eller den andra skolans profil och preferenser när det gäller 
undervisning och kunskapssyn. Biblioteket kan också spela varierande 
pedagogiska roller för olika lärare och elevgrupper inom en och samma 
skola. Detta betyder, att när vi studerar och analyserar bibliotekets och 
bibliotekariens pedagogiska roll måste denna förstås i sitt sammanhang, i den 
pedagogiska kontext där biblioteket verkar. (Limberg 2002, s. 14) 

I Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek (2004) hänvisas det 
också till Limbergs kunskapsöversikt (2002) och påpekas att det som avgör vilken roll 
ett skolbibliotek får på skolan ”är vad lärarna gör, vilken syn på kunskap och lärande de 
har och vilka metoder de tillämpar” (Alexandersson & Limberg 2004, s. 75).  
 
I deras forskningsrapport redovisas de resultat de fått i projektet Lärande via 

skolbibliotek (LÄSK) som pågick mellan 2001 och 2003. Projektet handlar om vad 
elever lär sig genom att arbeta på ett forskande och undersökande sätt, ett s.k. 
elevbaserat lärande, på just skolbiblioteket. I bokens sjunde kapitel som behandlar 
samspelet mellan lärare och bibliotekarier, vilket kommer behandlas mer i denna 
uppsats under (2.3), poängteras hur stor betydelse samspelet mellan de olika grupperna 
som jobbar på biblioteket har för hur biblioteket används i undervisningen. I projektets 
skolbibliotek arbetar nämligen inte enbart bibliotekarier utan även lärarbibliotekarier 
och assistenter (Alexandersson & Limberg 2004, s. 71). 

  
2.1.1 IKT och skolbiblioteket 
Under 1990-talet skedde den stora digitaliseringen i skolan. Bibliotekskataloger och 
utlåningssystem datoriserades, mycket information blev tillgänglig på CD-ROM och i 
mitten av 90-talet kom Internet på riktigt till skolorna. I och med denna förändring kom 
skolbiblioteket att genomgå en del förändringar. Limberg skriver att forskning visat att 
biblioteken numera inte bara är en plats utan även en funktion, att undervisningen inte 
längre endast handlar om hur eleverna söker information utan också hur de använder 
den, d.v.s. hur de värderar och kritiskt granskar texter, och att biblioteken helt enkelt fått 
eller tagit ett stort ansvar vad gäller just utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) (Limberg 2002, s. 38f).  
 
Även den forskning som Limberg och Folkesson tagit del av inför projektet IDOL 
(Informationssökning, didaktik och lärande) beskriver en förändring i hur 
skolbiblioteket utvecklats genom att numera fokusera på lärande av 
informationskompetens snarare än undervisning i bibliotekskunskap. Anledningen till 
detta ligger alltså i IKT-utvecklingen och ett förändrat synsätt i skolan och på lärande. 
Nya mål har tillkommit, innehållet i undervisningen har bearbetats och skolan använder 
sig delvis av nya pedagogiker och praktiker (Limberg & Folkesson 2006, s. 19). 
 
IDOL-projektet genomfördes under fem terminer (2001-2003) vid tre skolor i 
Västsverige, där avsikten var att se hur lärare och skolbibliotekarier arbetade, enskilt 
och tillsammans, med undervisning i informationssökning. Resultaten visar bl.a. att 
”undervisningsobjektet informationssökning uppfattas som alltför begränsat i 
förhållande till de krav som ställs vid bedömning av kvaliteten i elevernas arbeten” 
(Limberg & Folkesson 2006, s. 125), att kvalitet i informationssökning innebär att 



8 
 

eleven kan värdera och använda information snarare än att han eller hon kan söka och 
återfinna, att informationskompetens handlar om en rad olika förmågor som varierar 
beroende på situation och uppgiftens upplägg, samt att huruvida ändamålsenlig 
undervisning i informationssökning förekommer beror på lärares och bibliotekariers syn 
på den som en naturlig del i sitt yrkesutövande (ibid., s. 125f). 

 
2.2 Skolbibliotekariers pedagogiska roll och kompetens 
Bibliotekarier på alla slags bibliotek har sedan lång tid tillbaka haft en slags 
undervisande och pedagogisk roll då en av deras huvudsakliga uppgifter har varit och 
alltså fortfarande är att lära användarna nyttja biblioteket. I och med IKT-utvecklingen 
har undervisning och handledning i informationssökning blivit en allt större del av 
bibliotekariernas arbetsuppgifter, och kanske framför allt just för skolbibliotekarien 
(Limberg 2002, s.48). Detta till trots visar forskning som Limberg tagit del av att varken 
lärare, skolledare eller elever är särskilt medvetna om skolbibliotekariens undervisande 
roll (ibid., s 51f).  
 
Carol Collier Kuhlthau (1993) har tagit fram en taxonomi över möjliga pedagogiska 
roller som skolbibliotekarien kan anta. Det handlar om en modell med fem olika nivåer 
som är hierarkiskt utformad – från att bibliotekarien ordnar och underlättar orientering i 
biblioteket till att han eller hon deltar och är med i undervisningen från start. Kuhlthau 
kallar dessa nivåer för utbildningsnivåer (Levels of Education) där bibliotekarien utgör 
en större pedagogisk roll ju högre upp i skalan han eller hon placerar sig. Taxonomin 
består av följande fem nivåer: 

 Nivå 5: The Counselor 

 Nivå 4: The Tutor 

 Nivå 3: The Instructor  

 Nivå 2: The Lecturer  

 Nivå 1: The Organizer (Kuhlthau 1993, s. 145ff).  

 
En annan pedagogisk roll som framträder i Limbergs forskningsöversikt är den 
emancipatoriska som innebär att skolbibliotekarien i sitt arbete med eleverna kan hjälpa 
dem att utvecklas till självständiga läsare. Vilken pedagogisk roll som 
skolbibliotekarien får är inte enbart avhängig skolornas nationella samt egna mål, 
skolledningens, lärarnas och elevernas syn utan även skolbibliotekariens personliga 
bakgrund (Limberg 2002, s. 50f).  
 
Vad gäller skolbibliotekariens pedagogiska kompetens, har 
kompetensutvecklingsprojektet Skolbibliotekarielyftet under 2012 genomfört en 
undersökning Rätt kompetens i skolbiblioteket? - kartläggning av kompetens och 

kompetensutvecklingsbehov hos skolbibliotekspersonal (Andersson 2012). Där har 
Skolbibliotekarielyftet via en webbenkät frågat just skolbibliotekspersonal men även 
rektorer och representanter från myndigheter/organisationer vad de anser vara viktig 
kompetens hos skolbibliotekarier. Resultaten visar på att de tillfrågade är relativt 
överens om att skolbibliotekarien bör fungera som en pedagogisk resurs och att 
skolbibliotekarien bör ha informations- och litteraturkompetens. Enkäten fylls i genom 
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att ranka olika kompetenser från 1 till 6 som skolbibliotekspersonalen bör besitta samt 
utveckla. Vad gäller kompetensen ”pedagogik och lärande” hör den inte till den 
kompetenskategori som rankas som viktigast men får ändå ett relativt högt medelvärde 
av de tillfrågade (Andersson 2012, s. 4f):  

 
      Medelvärdet för kompetenskategorin ”pedagogik och lärande”  

 Skolbiblioteks-

personal 

Rektorer Myndigheter/ 
organisationer 

Viktigt att ha kompetens 5.1 4.92 5.48 
Viktigt att utveckla 

kompetensen 
4.2 4.38 5.32 

 
I undersökningen jämfördes även skillnaderna bland skolbibliotekspersonalens och 
rektorernas svar. De visar sig inte vara alltför stora och de två grupperna rankar 
kompetenserna relativt högt. ”Informationskompetens” samt kompetens kring ”litteratur 
och läsning” får högst medelvärde av de båda grupperna. Även om medelvärdet för 
kompetens kring pedagogik och lärande är ganska högt hamnar det först på en sjätte 
respektive åttonde plats på den sammanställda nio-i-topp-listan över viktigaste 
kompetenserna för skolbibliotekspersonalen (ibid., s. 15f). 
 

2.3 Samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare 
I Monica Nilssons bok Informationsfärdighet i praktiken: skolbibliotekarie och lärare i 

samverkan (2007) behandlas bl.a. samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare. Enligt 
en Colorado-undersökning från 2000 innebär regelbundet samarbete mellan 
skolbibliotekarier och lärare en ökad kunskapsnivå hos eleverna. Studieresultaten blir 
bättre ju fler timmar som ägnas åt samarbete. Kunskapsökande samarbete innebär 
gemensam planering av undervisning, tillhandahålla undervisningsmaterial, undervisa i 
informationsfärdighet, bistå med service och handledning, arbeta med lässtimulerande 
aktiviteter samt utveckla och leda användning av informationsteknik (Nilsson 2007, s. 
33). 
 
Projektet LÄSK som nämndes ovan (2.1) har, samtidigt som de undersökt hur och vad 
elever lär i och genom skolbiblioteket, även försökt få en bild av hur det samspel som 
förekommer och förväntas förekomma mellan skolbibliotekarier och pedagoger ser ut. I 
intervjuer har skolpersonal beskrivit skolornas aktuella samarbete. Alexandersson och 
Limberg menar att de tankar som bibliotekarierna och pedagogerna har kring 
verksamheten i högsta grad påverkar hur den utformas (2004, s. 71). 
 
Intervjusvaren visar att initiativ till samarbete ofta sker informellt och individuellt. Det 
föreligger inte heller någon regelbundenhet i initiativtagandet. Som skolbibliotekarie 
försöker man ta tillfället i akt när det bjuds, t.ex. när klassen och lärarna besöker 
biblioteket eller vid konferenser. Det visar sig att det ofta handlar om att ge tips och 
liknande i de yngre skolåren medan det i större utsträckning verkar förekomma 
undervisning i informationssökning på biblioteket för de lite äldre eleverna (ibid., s. 
72f). 
 
Vad som också blir tydligt genom intervjuanalyser är att samspelet mellan de två 
yrkesgrupperna sker mellan jämställda och jämbördiga, d.v.s. att det är ett symmetriskt 
samspel, där Alexandersson och Limberg menar att de fackutbildade bibliotekarierna 
och pedagogerna är medvetna om varandras kompetenser. Symmetriskt är också 
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samspelet mellan lärarbibliotekarie och lärare på skolorna medan det föreligger ett 
assymmetriskt samspel mellan biblioteksassistent och lärare eftersom läraren är den 
som har utbildning och kunskaper om skolans och bibliotekets verksamhet som 
biblioteksassistenten saknar (ibid., s. 74). 
 
Alexandersson och Limberg skriver om hur yrkesidentiteter och yrkeskulturer påverkar 
samspelet mellan olika yrkesgrupper och i det här fallet bibliotekarier och lärare. De 
hänvisar till Hansens Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan 
från 1999. Yrkesidentiteten formas och påverkas dels från lagar och utbildningsmål etc. 
(formell sida) och dels från interaktion i och utanför den egna yrkesgruppen (informell 
sida) (ibid., s. 78).  
 
Såväl bibliotekarier som lärare har inte bara varsin yrkesidentitet utan ingår även i en 
viss yrkeskultur som formats både i teori och praktik, bl.a. i tidigare generationer, 
samhällets regleringar och i arbetsgivarens krav. Hur samspelet mellan två yrkeskulturer 
ter sig beror dels på sammanhanget och dels på de tolkningar de två kulturerna gör av 
sina egna och de andras handlingar. Detta kan leda till missförstånd eftersom vi ofta 
tolkar den värld vi lever i utifrån vårt eget kulturella perspektiv och handlar därefter. 
Det är vanligt förekommande att det talas om andra yrkeskulturer som en homogen 
grupp där alla är lika men att de skiljer sig från den egna homogena gruppen, vilket 
leder till en vi-mot-dem-känsla och försvårar samspel (ibid., s. 78). 
 
I ett samspel har även makten en betydande roll, där lärare och skolledning ofta avgör 
skolbibliotekariens roll, då de innehar makten över skolans pedagogiska verksamhet. 
LÄSK-undersökningens intervjusvar visar på att det finns en maktdimension mellan 
bibliotekarie och lärare på skolorna i hur just bibliotekarien är delaktig i den 
pedagogiska verksamheten. Bibliotekarierna anser att den kompetens de besitter inte 
används fullt ut, samtidigt som lärarna menar att bibliotekarierna uppfyller de 
förväntningar som de har (ibid., s. 79).  
 
Makt är något som växlar mellan olika parter i en relation eller ett maktspel. Beroende 
på i vilket kompetensområde man befinner sig så har den ena eller den andra makten. I 
samarbetet mellan bibliotekarie och lärare kan exempelvis läraren känna sig osäker 
kring bibliotekets uppbyggnad med signum och ordning, vilket ger bibliotekarien 
makten, medan läraren innehar makten vad gäller kompetensen kring de olika 
skolämnena (ibid., s. 79). 
 
Vad som utöver yrkesidentitet och maktbalans spelar en avgörande roll i ett samspel är 
huruvida yrket uppnått formell och reell legitimitet. En formell legitimitet leder dock 
inte per automatik till en reell legitimitet. Den ansvarige för skolans bibliotek kan vara 
fackutbildad bibliotekarie samt fått ett ”godkännande” från skolledningen (formell 
legitimitet) men ha svårt att i praktiken erövra legitimitet hos lärarna, d.v.s. synliggöra 
sina kompetenser (reell legitimitet) vilket förhindrar att samarbetet dem emellan 
utvecklas (ibid., s. 80). 
 
Även Limberg påpekar betydelsen av att skolbibliotekarierna når ut med sin kompetens 
men att det finns en viss frustration hos bibliotekarierna eftersom de i stor utsträckning 
ansvarar för att samarbete och dialog fungerar, vilket i sin tur är avgörande för hur 
bibliotekets och bibliotekariens pedagogiska roll i skolan kommer att se ut (2002, s. 
79f). 
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3 Teori 
För att försöka svara på uppsatsens tredje frågeställning ämnar jag ta hjälp av några 
olika teoretiska begrepp. Det handlar om Andrew Abbotts jurisdiktionsbegrepp (3.1) 
samt om reell och formell legitimitet (3.2). 
 
3.1 Professionsteori och jurisdiktion 
Att forska kring hur en yrkesgrupp, däribland bibliotekarier, uppnår professionsstatus är 
precis vad sociologiprofessorn Andrew Abbott har ägnat sig åt i boken The System of 

Professions (1988). Abbott är del av den s.k. nyare professionsforskningen som växte 
fram under 1970-talet och som fokuserar just på professionaliseringsprocessen 
(nyweberiansk inriktning) snarare än att undersöka huruvida olika yrkesgrupper 
uppfyller vissa bestämda professionskriterier och därmed kan betecknas som 
professioner (essentialistisk inriktning) (Sundin 2003, s. 46f). 
 
När denna essentialistiska inriktning var som störst, under 1960-talet och delar av 70-
talet, förekom det diskussioner huruvida bibliotekarieyrket skulle räknas som en 
profession på grund av bibliotekariens breda men oklara kompetens. Förespråkarna för 
bibliotekarieyrket som profession menar att arbetet är för det allmännas bästa, att 
utbildningen är akademisk samt att det finns en etablerad biblioteks- och 
informationsvetenskapsforskning. Nejsägarna menar dock att det inte är en profession 
eftersom de inte utgår från en egen teoretisk kunskapsbas. Däremot skulle 
bibliotekarieyrket kunna vara en s.k. semiprofession – förmedlar kunskap snarare än 
producerar den. En semiprofession kännetecknas också av att ha halvspecialiserad 
personal, kortare utbildning samt en hel del administrativa arbetsuppgifter (Kåring 
Wagman 2008, s. 20f).  
 
En profession definieras just genom att den har vissa karakteristiska drag. Precis som 
nämndes ovan kan det handla om att verka för de allmännas bästa, att inte vara 
känslomässigt engagerad i sina klienter och att ta beslut grundade på universella 
principer. Andra krav för att ett yrke skall anses vara en profession handlar om att 
yrkesutövarna betraktas som auktoriteter inom området, såväl av andra som av sig 
själva, och att ha en egen teoretisk kunskapsbas (ibid., s. 20).  
 
Det intressanta för den nyweberianska inriktningen, vilken Abbott representerar, är 
vilka strategier en yrkesgrupp tar till för att samhället skall ge dem legitimitet och 
professionsstatus, samt vad de tar till för att skaffa sig monopol på ett visst 
kunskapsområde. Detta brukar omnämnas stängningsstrategier, ett begrepp som hämtats 
från den tyske socionomen och filosofen Max Weber (Sundin 2003, s. 46f). 
 
Detsamma skriver den tidigare utredaren på Svensk Biblioteksförening Anna Kåring 
Wagman om i den forskningsöversikt hon sammanställt rörande 
bibliotekarieprofessionen. Yrkesgrupper försöker skaffa sig ensamrätt på ett visst 
kunskaps- och problemområde och dessa områden tillhör inte alltid en och samma 
profession utan yrkesgrupperna konkurrerar om dem. Tillvägagångssätten är olika och 
det är på detta forskningen numera lägger fokus. Viktigast för att närma sig ett monopol 
på ett problemområde är framför allt kunskap och utbildning där ett erkännande om en 
alldeles särskild kompetens från andra professioner och samhället i övrigt är avgörande 
(Kåring Wagman 2008, s. 22). 
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För att beskriva detta område som yrkesgrupper försöker hävda revir, i sitt strävande 
efter att betraktas som profession, använder sig Abbott (1988) av begreppet jurisdiktion. 
Abbott skriver om olika problemområden som en yrkesgrupp önskar lösa själva och på 
sitt eget sätt. Abbott menar att bibliotekariernas jurisdiktion är svag eftersom 
bibliotekarierna försöker göra information till sin jurisdiktion, vilket enligt Abbott är 
något så brett och abstrakt och därför inte helt okomplicerat. Vidare menar han att 
bibliotekarieyrket är starkt förknippat med institutionen, d.v.s. själva 
biblioteksbyggnaden, vilket leder till att bibliotekarierna och deras kompetens kommer i 
skymundan (Abbott 1988, s. 80f). 
 
Precis detta tar Olof Sundin upp i kapitlet Informationskompetence, ikt og 
bibliotekarernes professionelle ekspertise (2006) i boken Bibliotekarerne – en 

profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi. Han menar att fram till för inte 
så hemskt många år sedan hade bibliotekarieprofessionen monopol på att tillhandahålla 
information och dokument i form av litteratursamlingar, bibliografier, index, kataloger 
och annan liknande teknik för att komma åt dokument. Så ser däremot inte situationen 
ut idag. Dokument är inte längre bundna till det fysiska biblioteket utan nu finns denna 
information även tillgänglig elektroniskt och det är inte längre främmande för gemene 
man att söka information på egen hand och tillägna sig olika sökstrategier utan att ens 
behöva besöka biblioteket. Sundin menar att användarna numera lättare ifrågasätter och 
att de har fått en starkare position gentemot många olika slags professioner (Sundin 
2006, s. 82f).  
 
Biblioteksprofessionen arbetar numera mer ur ett användarperspektiv och förväntas att 
hjälpa till självhjälp, att visa användarna hur de själva kan söka efter information. Men 
även om bibliotekarieprofessionen inte kan utestänga andra professioner från 
informationsområdet menar Sundin att bibliotekariernas professionella kunskaper inte 
är statiska och att bibliotekarieprofessionen får försöka möta denna utmaning (ibid., s. 
83f). 

 

3.2 Formell och reell legitimitet 
Legitimitet handlar om förtroende och är något som måste erövras. Att ha legitimitet 
över något innebär att vara erkänd och behörighetsförklarad. Legitimitetsbegreppet 
brukar delas in i formell och reell legitimitet (Folkesson et al. 2004, s. 135f).  
 
Ovan, i kapitlet om samspel (2.3) nämndes kort begreppsparet formell och reell 
legitimitet som är hämtat från Alexanderssons och Limbergs sammanställning Textflytt 

och sökslump: informationssökning via skolbibliotek (2004) över deras genomförda 
projekt LÄSK. Formell legitimitet innebär att yrkesgruppen eller yrkespersonen ifråga 
har en formell utbildning samt att arbetsplatsens chef legitimerar, d.v.s. ger ett formellt 
förtroende för uppdraget som yrkesgruppen har att utföra (Alexandersson & Limberg 
2004, s. 80).  
 
När det gäller chefens formella förtroende kan inte längre, anser jag, endast ett befintligt 
skolbibliotek bekräfta en formell legitimitet, då det sedan 2011 är lag på att varje elev 
skall ha tillgång till ett skolbibliotek (SFS 2010:800). Vad som däremot inte är 
lagstadgat är att skolbiblioteket har en skolbibliotekarie. Det är först i Skolverkets 
definition som bemanningen tas upp, men inte heller där står det uttryckligen att det 
skall vara en utbildad bibliotekarie. Skolverket använder istället begreppet ”kompetent 
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personal” för de som skall finnas i skolbiblioteket och vara lärare och elever behjälplig 
(Skolinspektionen 2011, s. 5). Att anställa utbildade bibliotekarier skulle därför kunna 
ses som att skolledaren ger ett formellt förtroende.  
 
Att inneha formell legitimitet innebär dock inte per automatik att yrkesgruppen innehar 
den reella legitimiteten, utan den erövras genom att synliggöra sina kompetenser inför 
andra yrkesgrupper i sin närhet och även allmänheten (Alexandersson & Limberg 2004, 
s. 80). 
 
Det går att se likheter mellan detta begreppspar och Abbotts olika arenor. Enligt Abbott 
kan yrkesgrupper göra jurisdiktionella anspråk på tre arenor. På den första, den 
offentliga, försöker yrkesgruppen påverka sin egen professionsbild genom att 
exempelvis diskutera professionsrelevanta frågor i media. Den andra, som Abbott kallar 
den formella juridiska arenan handlar om att försöka skaffa legitimitet genom att driva 
frågor kring yrke, utbildning och kunskap. Den tredje och sista arenan är 
arbetsplatsarenan, där yrkesgruppen förhandlar om den faktiska kontrollen över det 
vardagliga arbetet gentemot andra yrkesgrupper på arbetsplatsen (Abbott 1988, s. 59f). 
 
Abbotts offentliga arena och arbetsplatsarenan skulle kunna likställas med 
Alexandersson och Limbergs reella legitimitet, där alltså yrkesgruppen försöker skaffa 
sig legitimitet genom ett accepterande från andra yrkesgrupper på arbetet samt från 
allmänheten, exempelvis genom media. Den juridiska arenan hos Abbott skulle kunna 
jämställas med den formella legitimiteten, eftersom det i båda fallen handlar om att 
skaffa legitimitet genom yrke, utbildning och kunskap. 
 
I uppsatsens analys kommer emellertid begreppsparet formell och reell legitimitet att 
användas, dels för tydliggörandets skull, dels för dess tidigare förekomst i liknande 
studier samt dels för att begreppen lämpar sig bäst för det empiriska material som 
samlats in. Dessa kommer tillsammans med det ovan beskrivna begreppet jurisdiktion, 
vilket hör tätt samman med legitimitet, att utgöra grunden för analysens tredje och 
avslutande del som ämnar försöka svara på hur skolbibliotekarierns relation till lärarna 
kan förstås i det pedagogiska arbetet med elevers läsförstelse och läsutveckling.  
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4 Metod och urval 
I det följande kommer mitt metodologiska tillvägagångssätt att beskrivas, från urval och 
val av metod till själva utförandet av materialinsamlingen och till hur jag valt att 
analysera det insamlade materialet. 
 
För att försöka uppnå uppsatsens syfte och svara på dess frågeställningar har jag valt att 
samla in mitt empiriska material genom kvalitativa intervjuer med 
gymnasiebibliotekarier. Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett antal 
skolbibliotekarier på kommunala gymnasieskolor ser på sin profession och legitimitet 
gentemot lärarprofessionen utifrån hur de beskriver sitt arbete med elevers läsförståelse 
och läsutveckling samt sin delaktighet i skolans pedagogiska verksamhet, vilket, anser 
jag, gör kvalitativa intervjuer till en lämplig datainsamlingsmetod, då de möjliggör en 
bättre helhetsbild av situationen. 
 
Ett av de övergripande målen med kvalitativ forskning är att skaffa sig förståelse för 
företeelser som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet. Man 
brukar tala om livsvärld, där en persons livsvärld inbegriper denna persons vardagliga 
upplevelser och hur han eller hon förhåller sig till dessa. I vilken grad detta är möjligt 
att få insikt i avgörs av det fenomen som ämnas undersökas, vilken bakgrund forskaren 
har samt hur tillgänglig informanten är (Dalen 2007, s. 11f). 
 
Hur väl en forskare har kännedom om fenomenet i fråga kan vara såväl till fördel som 
till nackdel vid en undersökning. Ofta har forskare en s.k. förförståelse, d.v.s. 
uppfattningar och åsikter om det som skall undersökas. För att inte färgas och förblindas 
av dessa förförståelser är det viktigt att ta sig an uppgiften på ett sådant vis att dessa 
bidrar till största möjliga förståelse av informantens berättelser och uttalanden (ibid., s. 
12f). 
 
Jag har alltså också en förförståelse till det aktuella undersökningsobjektet. Efter 
biblioteksstudier och -arbete samt efterforskning inför och under denna uppsats har jag 
skaffat mig uppfattningar och åsikter om bibliotekarieyrket som inte går att bortse ifrån 
under intervjuer och analysarbete, men med en medvetenhet om dessa förförståelser har 
jag med större öppenhet kunnat lyssna på informanterna och ta till mig deras 
beskrivning av sitt arbete. 
 
Genom att intervjua gymnasiebibliotekarierna ger det dem en chans att utförligt 
beskriva sin arbetssituation vad gäller elevers läsförståelse och läsutveckling och sin 
delaktighet i skolans pedagogiska verksamhet. Det ger även mig en chans att försöka 
förstå hur de resonerar, tänker och känner vad gäller deras arbetssituation på ett mer 
ingående sätt. Det ger såväl mig som intervjuare och den intervjuade möjligheten att 
fråga om oklara saker, gå tillbaka till tidigare frågor och samtalsämne. 

4.1 Urval 
Jag kom att intervjua fyra stycken gymnasiebibliotekarier som samtliga är verksamma 
inom en och samma kommun i en mellanstor svensk stad. Staden har sex kommunala 
gymnasieskolor och avsikten var från början att intervjua en bibliotekarie från varje 
skola, men efter kontakt visade det sig endast möjligt att intervjua fyra av dessa. 
Ursprungligen var det därför tänkt att göra en slags kartläggning av 
gymnasiebibliotekariers arbete med elevers läsförståelse och delaktighet i 
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undervisningen inom denna kommun för att se om man jobbar på liknande sätt. Denna 
möjlighet uteblev men jag är ändå övertygad om att uppsatsens syfte och 
frågeställningar kan uppfyllas och besvaras genom denna något mindre undersökning 
och ge en bild av bibliotekariernas arbete på kommunens gymnasieskolor. 
 
Urvalet föll på denna kommun eftersom jag är bekant med den och dess arbetssätt vad 
gäller utbildning gjorde mig nyfiken på hur bibliotekarierna arbetar på varje enskilt 
gymnasium, detta eftersom fyra av de sex kommunala skolorna nämligen har samarbetat 
till för inte så länge sedan och eftersom kommunens skolor går under ett och samma 
samlingsnamn. 
 
Jag tog alltså kontakt med informanterna genom att skicka e-post, där jag kort 
presenterade mig och min uppsats syfte samt frågade om de hade möjlighet att låta sig 
intervjuas. Jag fick då svar från fyra stycken som gärna ställde upp. En tid bokades in 
för besök och intervju på deras arbetsplats. 

4.2 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes alltså på informanternas arbetsplatser, där jag upplevde att de 
kände sig trygga och avslappnade. Vid intervjustart informerade jag om att deltagandet 
är helt frivilligt och att det är möjligt att avbryta sin medverkan när som helst. 
Informanterna underrättades även om att intervjun är helt konfidentiell. Slutligen 
berättade jag, likt i mailet, om uppsatsens syfte och vad jag skulle komma att fråga dem 
om. 
 
Innan intervjuerna hade en s.k. intervjuguide utformats och godkänts av handledarna 
och jag lät även en gymnasiebibliotekarie från en annan kommun ta del av den och 
komma med sina synpunkter. Intervjuguiden utformades utifrån de två första 
frågeställningarna om hur bibliotekarierna beskriver sitt arbete med elevernas 
läsförståelse samt sin delaktighet i skolans pedagogiska verksamhet. Dalen skriver att 
man vanligtvis vid intervjuguidesutformningen har just problemställningarna framför 
sig för att säkerställa att de teman och frågor som kommer att ingå i guiden har relevans 
för frågeställningarna. Vidare skriver hon att det är brukligt att arbeta utifrån 
”områdesprincipen” som innebär att intervjuaren börjar ställa frågor som ligger i 
periferin och alltså inte startar med de mer centrala frågorna (2007, s. 31). Under mina 
intervjuer lät jag informanterna börja svara på några frågor om anställning, utbildning 
och om skolbiblioteket i stort. Därefter ställdes frågor tillhörande de två huvudtemana: 
elevers läsförståelse och läsutveckling samt skolbibliotekariens delaktighet i den 
pedagogiska verksamheten (se Bilaga 1). 
 
Jag har i intervjuguiden och under själva intervjuerna försökt hålla samtalet inom 
ramarna för uppsatsen och anser att jag ställt för syfte och frågeställningar relevanta 
frågor där jag lät bibliotekarierna tala fritt och så länge de önskade innan jag fortsatte 
med nästa fråga. I efterhand kan jag dock säga att en större erfarenhet av att intervjua 
säkerligen medfört ett större intervjumaterial med mer djupgående svar från 
informanterna som skulle kunna ha bidragit till ytterligare en förståelse för deras 
verksamhet. 
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4.3 Analys 
Intervjusvaren transkriberades, bearbetades, analyserades och tolkades därefter bl.a. 
utifrån Andrew Abbotts (1988) jurisdiktionsbegrepp och Alexanderssons och Limbergs 
(2004) formella och reella legitimitetsbegrepp (se Teoriavsnittet ovan). 
 
För att underlätta presentation, analys och diskussion valde jag att dela in samtliga 
yttranden i olika tema. Detta gjorde det möjligt att reducera datamängden och få fram 
det som utgör tyngdpunkten i det insamlade materialet. Jag arbetade efter en 
analysprocess som beskrivs i boken Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till 

fältstudier (Ryen 2004) där man alltså delar in det empiriska materialet i ”deskriptiva 
kategorier som refererar till personer, platser, aktiviteter eller andra relevanta teman” (s. 
107). Detta arbetssätt möjliggör att upptäcka att viss data, i det här fallet informanternas 
uttalanden, kan räknas till mer än en kategori, vilket kan innebära att antalet insikter 
kring materialet kan öka (ibid., s. 107). Processen görs kort beskrivet på följande vis: 
rådata delas in i enheter som i sin tur delas in i kategorier. Analys och diskussion har 
inte fått underrubriker efter dessa många olika kategorier utan efter uppsatsens tre 
frågeställningar, men detta arbetssätt har hjälpt mig att förstå och tolka materialet på ett 
bättre sätt. 
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5. Presentation av resultat 
I detta avsnitt kommer de fyra intervjuerna att redovisas utifrån uppsatsens syfte och två 
av de tre därtill formulerade frågeställningarna. Uppsatsens tredje frågeställning 
kommer tillsammans med de två första att analyseras och diskuteras i kapitlet som följer 
(6).  
 
Uppsatsens syfte är alltså att inhämta kunskap om hur skolbibliotekarier på några 
kommunala gymnasieskolor ser på sin profession gentemot lärarnas genom att låta dem 
beskriva sitt arbete kring läsförståelse och läsutveckling samt sin delaktighet i den 
pedagogiska verksamheten. De två första frågeställningarna är som följer: Hur beskriver 

skolbibliotekarien sitt arbete med att öka elevers läsförståelse och bidra till deras 

läsutveckling? samt Hur beskriver skolbibliotekarien sin roll som del i skolans 

pedagogiska verksamhet? 
 
Jag har valt att skriva om intervjuresultatet för sig, för att möjliggöra en 
sammanskrivning av analys och diskussion i det kommande kapitlet. För att tydliggöra 
det empiriska materialet har jag valt att tematisera resultatdelen dels efter de fyra 
informanterna och dels utifrån de två första frågeställningarna. 
 
De fyra informanterna som utgör det empiriska materialet arbetar på fyra olika 
kommunala gymnasieskolor inom samma kommun i en mellanstor svensk stad. Tre av 
fyra är utbildade bibliotekarier medan den fjärde är utexaminerad lärare och anställd 
som biblioteksassistent. I denna resultatdel och i kommande analys och diskussion har 
jag valt att ge informanterna fyra fingerade namn för att de skall kunna förbli anonyma: 
Felicia (bibliotekarie på gymnasieskola 1), Karin (bibliotekarie på gymnasieskola 2), 
Louise (bibliotekarie på gymnasieskola 3) och Susanne (biblioteksassistent på 
gymnasieskola 4).  
 

5.1 Felicia 
Felicia arbetar på gymnasieskola 1, som är en yrkesförberedande skola, och har gjort det 
de senaste 11 åren. Hon har tidigare arbetat på folkbibliotek och andra skolbibliotek runt 
om i Sverige. Hon har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, men har även 
läst en del litteraturvetenskap och historia. Hon menar att hon blev skolbibliotekarie 
dels för att hon trivs bland ungdomar men även för att hennes yrkesroll är tydligare som 
skol- än folkbibliotekarie. Skolbiblioteket är centralt placerat på skolan och där arbetar 
Felicia tillsammans med en annan bibliotekarie samt en assistent.  
 

5.1.1 Felicias beskrivning av sitt arbete med elevers läsförståelse och 

läsutveckling 

På skolan har man sedan ganska många år tillbaka ett läsprojekt som är ett samarbete 
mellan skolbibliotekarierna och lärarna. Läsprojektet startades för att man såg en låg 
läsmotivation hos eleverna på byggprogrammet. Nu är projektet förankrat på de flesta 
programmen och innebär att förstaårseleverna under terminens tre inledande veckor 
börjar dagen med trettio minuters läsning av valfri bok. För att underlätta valet för 
eleverna presenterar Felicia ett antal böcker men de kan även välja skönlitteratur som 
inte är med på listan. Syftet med projektet är alltså att få igång elevernas läsning utan 
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prestationskrav och därför har skolan inget krav på att utläst bok skall redovisas. Lärare 
och skolbibliotekarier har märkt av positiva effekter som man kanske inte hade trott från 
början. Felicia berättar att om eleverna t.ex. läste de första trettio minuterna under en 
mattelektion presterade de bättre och var mer effektiva under lektionens resterande 
trettio minuter. Hon menar att eleverna fick något slags inre lugn när de började dagen 
med en stunds läsning.  
 
Detta läsprojekt är som sagt ett samarbete med lärare, där Felicias uppgift främst är att 
sammanställa boklistor och presentera dessa för eleverna. Hon berättar att de inte har 
någon avstämning med klasserna efter de tre veckorna utan pratar istället med lärarna 
för att se vad eleverna tyckt och hur det fungerat. Hon menar att de flesta över lag är 
positiva till denna fria läsning och anser det viktigt eftersom eleverna inte verkar ta sig 
tid eller ha ro att läsa utanför skolan, då datorer och smartmobiler konkurrerar om deras 
uppmärksamhet. 
 
Utöver detta arbetar Felicia med bokprat, såväl ute i klasserna som på biblioteket, 
försöker skylta med nya och aktuella böcker för att på så sätt få dem att börja läsa och 
fördjupa sin läsförståelse. Under intervjun nämner hon också att man försöker få in 
källkritik och informationssökning i arbetet med elevernas läsutveckling eftersom det ju 
nu även ligger som en röd tråd i GY11. ”[Det] finns jättemycket att göra, skolan har inte 
fullt ut tagit sitt ansvar kring källkritik. Eleverna är snabba i fingrarna men de kan inte 
söka, de använder Google och tar första träffen.” (Felicia) Hon beskriver en klipp-och-
klistra-kutur och anser att det egentligen är mer lärarnas ansvar men att de självklart 
försöker samarbeta kring det. Hon försöker hjälpa eleverna att hitta relevant litteratur 
och texter på lagom nivå samt lära dem att orientera sig i biblioteket, ”hjälp till 
självhjälp så att säga” (Felicia). 
 
Hon beskriver sin och skolbibliotekets målsättning just med ”att hjälpa och stötta 
eleverna med deras utbildning och mål” (Felicia). Eftersom hon arbetat här sedan början 
av 2000-talet har hon väl inarbetade former som hon vet fungerar, där det just är 
arbetslivserfarenheten och det personliga mötet som formar arbetssättet med elevers 
läsförståelse och läsutveckling. 
 

5.1.2 Felicias beskrivning av sin delaktighet i skolans pedagogiska 

verksamhet 

Hon menar att skolbiblioteket är väl förankrat med verksamheten och att de har stöd 
från skolledningen, samtidigt som hon anser att skolbiblioteket är en liten fråga i det 
stora hela. Hon tycker att samarbetet fungerar bra men att det alltid finns saker att 
utveckla och förbättra. Hon försöker hitta former där samarbetet kommer in på ett 
naturligt sätt i undervisningen. 
 
Förutom samarbetet kring skolans läsprojekt förekommer de främsta samarbetena 
mellan biblioteket och svensk- och engelsklärare. Där handlar det främst om skönlitterär 
läsning medan hennes roll i SO-ämnena huvudsakligen utgörs av undervisning i 
källkritik. Former för delaktighet i yrkesämnena är något svårare att hitta men elever 
från hotell- och restaurangprogrammet kommer exempelvis ofta till biblioteket för att 
hitta olika recept eller när de har arbete kring olika traditioner. 
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Samarbete förekommer såväl på hennes som på lärarnas initiativ. Allt samarbete är inte 
planerat utan ibland kommer klasser ner till biblioteket för att söka information och då 
menar Felicia att man helt enkelt får ta det som det kommer. Hon anser att det föreligger 
ett nära samarbete där lärarna är väl medvetna om vad hon har för kunskaper och kan 
bidra med. Hon berättar att hon från och till under åren har varit ute i arbetslagen och 
har kännedom om vad man arbetar med i de olika kärnämnena. 
 
En ny roll för skolbiblioteket och Felicia är att ansvara för hela skolans hemsida och 
Facebook-konto, där de bl.a. bidrar till undervisningen genom att tillgängliggöra 
material från lärarna. Hon menar att det ”ligger lite på vår profession […] som 
informationsspecialister” (Felicia) och har därför frivilligt tagit på sig detta. 
 

5.2 Karin 

Karin har varit bibliotekarie på gymnasieskola 2 sedan 1991. Hon började som 
timvikarie under sin utbildning och har efter avslutad examen jobbat en del som 
barnbibliotekarie samt på andra skolor som skolbibliotekarie. Valet att bli 
skolbibliotekarie var för henne ganska självklart då hon önskade jobba med unga 
människor. Sedan en tid tillbaka arbetar Karin ensam på biblioteket och saknar sin 
assistent som hon förut hade stor hjälp av. 
 

5.2.1 Karins beskrivning av sitt arbete med elevers läsförståelse och 

läsutveckling 

Som nämndes ovan arbetar Karin själv på skolans bibliotek och säger att hon försöker 
hinna med samma saker som förut, när de var två, men tiden räcker helt enkelt inte till 
menar hon. De hade exempelvis ett läsprojekt förut, som skolan dock inte arbetar så 
aktivt med just nu, där eleverna skulle läsa ur valfri bok en gång i veckan. Hennes 
uppgift vid projektstart var att köpa in och plocka fram titlar för att därefter presentera 
dessa för eleverna.  
 
Just nu fokuserar Karin på bokprat, om någon lärare ber henne, författarbesök, 
skrivartävling, samt olika samarbete, främst med svensklärare och de elever som har 
svenska som andraspråk. Hon anser det väldigt viktigt att arbeta med de elever som har 
ett motstånd och tror hon gör mer nytta där och att andra elever möjligen klarar sig 
något bättre på egen hand. 
 
Hon försöker köpa in den sorts litteratur som eleverna vill ha, arbetar med exponering 
av nya och aktuella böcker i biblioteket samt försöker hitta tid för källkritik och 
informationssökning. Att få in mer källkritik och informationssökning i undervisningen 
är något som även skolans nya rektor är väldigt angelägen om. 
 
Karin beskriver det senaste författarbesöket med Patrik Lundberg som väldigt lyckat då 
man samtidigt fick in ett källkritiksmoment. Man bad eleverna inför besöket att läsa om 
det som skrivits om Patrik Lundberg på olika forum för att sedan under själva besöket få 
lyssna på hans egen version. ”Blev mycket bättre än jag kunnat drömma om […]. Allt 
skit de skrev om honom, Flash back och så vidare. De fick en annan blick än om jag 
som bibliotekarie hade kommit in och sagt, tänk nu på de här tre v:na. Det blev något 
reellt att förankra i verkligheten.” (Karin) 
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Hon tycker om att arbeta med olika evenemang såhär men känner en viss stress och 
tycker inte hon hinner med att vidareutveckla sitt arbete med olika fortbildningar eller 
liknande för att kunna bidra till elevernas läsutveckling. 
 

5.2.2 Karins beskrivning av sin delaktighet i skolans pedagogiska 

verksamhet 

Karin har inarbetade samarbete med en del lärare, främst de olika språklärarna men 
beskriver sin situation kring delaktighet med orden ”försöker haka på någonting” 
(Karin). Hon menar att samarbetet varit mer intensivt för några år sedan, men att lärare 
har gått i pension och att skolan har haft några jobbiga år, där det funnits en osäkerhet 
om skolan skulle få finnas kvar över huvud taget. 
 
Hon menar att hon försöker gå in och avlasta lärarna men är rädd för att de skall se det 
som ytterligare en sak de måste få in i sin undervisning och inte som den avlastning det 
är tänkt att det skall vara. Att komma in med något konkret för att få till stånd ett 
samarbete är oftast nödvändigt menar hon då lärarna är så pressade, men ibland kommer 
även förslag från deras sida där hon kan tänkas utgöra en bidragande roll i 
undervisningen. 
 
Karin är absolut inte helt missnöjd med sin delaktighet i den pedagogiska verksamheten 
på skolan. Hon menar att hon har fått nya förhoppningar i och med den nya rektorn och 
dennes syn på hur biblioteket kan utvecklas till ett modernt skolbibliotek. Förut, menar 
hon, såg skolans personal henne som ”den tryckta bokens förmedlare ungefär” (Karin) 
men nu har man ändrat synen en del, där det inte enbart fokuseras på skönlitteratur utan 
även på IKT och att hon skall få vara en del av den. 
 

5.3 Louise 

Louise utbildade sig till bibliotekarie i början av 2000-talet och har dessförinnan läst 
kulturvetarprogrammet. Innan hon började jobba som skolbibliotekarie på 
gymnasieskola 3 har hon varit timvikarie på stadsbiblioteket samt arbetat på skolan som 
webbredaktör.  
 
Skolbibliotekarietjänsten sökte hon just för att det fanns en sådan tjänst ledig och det 
var egentligen inget hon kunde tänka sig från början men trivs på den intensiva 
arbetsplatsen, där hon just nu arbetar som ensam bibliotekarie. Hjälper henne gör en 
assistent, men från årsskiftet kommer det att börja en bibliotekarie till. 
 

5.3.1 Louises beskrivning av sitt arbete med elevers läsförståelse och 

läsutveckling 

För Louise är den fria läsningen viktig men hon tror inte att man som skolbibliotekarie 
kan gå in och göra underverk när det gäller elevers läsning. Hon menar att vissa vill läsa 
och vissa vill det inte. 
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I sitt arbete med elevers läsförståelse och läsutveckling försöker hon att köpa in 
litteratur som de verkligen är intresserade av och nämner Vampire diaries som ett av de 
senare inköpen. Hon försöker ha en dialog med eleverna för att på så sätt göra rätt 
inköp. Hon menar att det inte är någon idé att exempelvis köpa in Karin Boyes 
Kallocain men tycker ändå det är viktigt att eleverna läser ”[…] från vår litterära kanon, 
men det tar ju lärarna med dem” (Louise). 
 
Louise nämner även bokprat, men att det är väldigt länge sedan. Hon tror knappt att 
eleverna skulle lyssna på henne, ”de är ju stora” (Louise). Hon kommer däremot 
framöver i vår att ha bokprat för lärarna, där hon presenterar ny litteratur som lärarna i 
sin tur kan visa för eleverna. 
 
Man har tidigare på skolan även haft ett läsprojekt men just nu är det inget som Louise 
arbetar med. När detta var aktuellt på skolan samarbetade hon med en entusiastisk lärare 
där de tillsammans med olika klasser samtalade kring böcker de alla läst. 
 
Louise har valt att lägga sin fokus på att entusiasmera när de kommer till biblioteket, 
”att få dem att öppna en bok” (Louise). Hon skyltar med intressanta böcker och önskar 
arbeta mer med källkritik och informationssökning. 
 

5.3.2 Louises beskrivning av sin delaktighet i skolans pedagogiska 

verksamhet 

Louise är övertygad om att man ser henne och biblioteket som viktiga resurser på 
skolan men att hennes delaktighet i skolans pedagogiska verksamhet varierar. Hon 
nämner att det finns framtida planer på hur skolan kan utveckla biblioteket och 
inkorporera det i högre grad i undervisningen.  
 
Just nu arbetar hon exempelvis tillsammans med en lärare i svenska där de bestämt att 
kopiera upp utdrag ur några klassiska verk, eftersom det annars är svårt att få eleverna 
att läsa just dessa böcker. Hon menar att många elever önskar så tunna böcker som 
möjligt men att hon vägrar jobba så. ”Det är inte alltid de som är det lättaste” (Louise).  
 
Hon är även delaktig i den pedagogiska verksamheten när hon hjälper till med elevernas 
projektarbeten, där hon visar skolans digitala resurser, talar om källkritik samt hur 
eleverna kan använda sig av ämnesord i sin informationssökning. 
 
Delaktigheten skiljer sig åt i de olika ämnena, där hon är något mindre involverad i 
matematik och liknande ämne, ”det faller sig inte naturligt” (Louise). Hur hennes roll 
ser ut beror mycket på hur lärarna arbetar, på hur alerta de är och på personkemin, anser 
Louise. Hon menar att skolans lärare vet att biblioteket finns och vad det kan användas 
till och att de hör av sig när de behöver något. 
 

5.4 Susanne 

Susanne arbetar sedan någon månad tillbaka på gymnasieskola 4. Tidigare har hon 
arbetat på andra skolbibliotek i kommunen, men har ingen examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Hon är utbildad lärare och har en magisterexamen i engelska 
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och har även läst litteraturhistoria. Hon arbetar själv på skolans bibliotek varje dag 
mellan åtta och halv fem. 
 

5.4.1 Susannes beskrivning av sitt arbete med elevers läsförståelse och 

läsutveckling 

Eftersom hon är ny, har arbetet med elevers läsförståelse och läsutveckling inte riktigt 
hunnit komma igång. Hon har dock redan hunnit göra jämförelser hur det var på den 
förra skolan som hon arbetade på. Hon menar att lärarna där var fantastiska och att 
arbetet med läsning pågick i större utsträckning. 
 
Hennes första mål är att komma ut och presentera sig och vad hon kan vara behjälplig 
med för såväl lärare som elever. Vid intervjun har det gått fyra månader sedan Susanne 
började arbeta på skolan och har större delen av tiden behövt ta hand om praktiska 
saker, så som omorganisering i biblioteket, gallra gamla och inaktuella böcker och göra 
nyinköp samt förse eleverna med nya lånekort. Hon berättar dock att hon hunnit vara 
ute i någon klass och bokpratat och hon blev så glad att det efteråt kom ner några elever 
för att låna, eftersom hon upplever att eleverna nästan inte läser något över huvud taget 
på sin fritid. 
 
Genom att förnya och anpassa litteraturen samt arbeta med skyltningen, så att de 
omöjligt kan missa de nya böckerna när de kommer in på biblioteket, har hon redan 
hunnit märka en skillnad på utlåningen. Hon försöker att gå fram till eleverna som 
kommer till biblioteket för att ge tips. Det är nämligen många som är på biblioteket bara 
för att umgås eftersom de tycker det är så mysigt där och då passar hon på att berätta om 
bra läsning.  
 
Hon vill inte tvinga dem utan genom små steg få dem att börja intressera sig för böcker 
och läsning. Hon tror det är viktigt att vänta tills de är mogna. Hon berättar om en elev 
från årskurs ett som en dag kom in på biblioteket och hade bestämt sig för att läsa alla 
klassiker. Han ville börja läsa Franz Kafkas Processen och kom därefter tillbaka för att 
läsa Förvandlingen. Susanne frågade, med glimten i ögat, om han inte blivit skrämd och 
sa ”oh my god, du är min hjälte!” (Susanne). Hon menar att vi är så olika och att man 
inte skall pusha, men tycker ändå att man ska ha viss påtryckning ”för ibland vet de inte 
sitt eget bästa, de vet inte vad de missar” (Susanne). 
 
Hon försöker även få in källkritik och informationssökning i sitt arbete med 
läsutveckling och har berättat för någon klass om skolans databaser som exempelvis 
Artikelsök och hur man allmänt söker efter information. 
 

5.4.2 Susannes beskrivning av sin delaktighet i skolans pedagogiska 

verksamhet 

Som nämndes ovan är arbetsplatsen ny för Susanne och hon har inte hunnit få någon 
riktig roll i den pedagogiska verksamheten. Även om det ännu inte satts igång att 
samarbeta har hon däremot fått erfara vad som händer om man inte är delaktig i den 
pedagogiska verksamheten. Hon berättar om att en hel klass kommit ner till henne på 
biblioteket efter att läraren bett dem gå ner för att hitta en skönlitterär bok om Afrika. 
Hon beskriver situationen som helt hysterisk och att eleverna knappt visste vad det 
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egentligen var de skulle låna. Under kommande personalmöte tog hon upp detta, där 
hon förklarade att hon vill att de använder henne som resurs men att de jättegärna får 
säga till i förväg så att det blir så bra som möjligt. ”Jag uppskattar mycket att ni har ett 
läsprojekt till exempel om Afrika, så sluta skicka dem till mig varje dag, prata med mig, 
ni har ju såna planeringar. Prata med mig två veckor innan så samlar jag in från alla 
bibliotek.” (Susanne) Hon är dock inte helt nöjd för än har hon inte fått någon respons 
på det, men ”det kommer, det kommer, det är mer positivt, bara november nu, fyra 
månader har gått” (Susanne).  
 
En annan situation där hon upplever att hon lämnats utanför, uppdagades av en slump 
under en läsecirkel som hon blivit tillfrågad att delta i, som utgörs av några språklärare 
från skolan. Hon beskriver att några av dem satt och talade om hur de arbetar med 
läsförståelse på sina lektioner, ”och jag har ingen aning, och jag har ingen aning och de 
berättar för varandra, jag gör såhär och såhär och de pratar om att de har 
klassuppsättningar av böcker […] men det vet jag inget om, det finns ett hemligt rum 
någonstans som jag inte vet” (Susanne). 
 
Hon är, trots denna icke-delaktighet, något mer involverad i just engelsk- och 
svenskundervisningen där hon, som nämndes ovan, än så länge hunnit vara och 
bokprata för någon enstaka klass. Hon tror som sagt ändå att det kommer att förbättras 
och menar att lärarna är stressade och att hon haft annat under dessa månader som hon 
varit tvungen att ta tag i först. 
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel, med utgångspunkt i uppsatsens tre frågeställningar, kommer den 
insamlade empirin att analyseras och diskuteras. Den kommer att kopplas till det som 
sagts under kapitlet Tidigare forskning (2) och jag kommer även att föra in mina egna 
reflektioner kring ämnet och intervjumaterialet. Den tredje frågeställningen kommer 
dessutom att analyseras och diskuteras utifrån de två teoretiska begrepp som 
presenterats i teorikapitlet (3). 

6.1 Skolbibliotekarien och arbetet med läsutveckling 
Vad som blir tydligt i intervjumaterialet är att läsning och arbetet med elevers 
läsutveckling till stor del uppfattas som läsning av och arbete med skönlitteratur. 
Skolbibliotekarierna tar upp olika läsprojekt, där eleverna läser romaner, bokprat ute i 
klasserna, boktips på biblioteket och inköp av skönlitteratur som bygger på elevernas 
önskemål. Informanterna talar också mycket om den frivilliga läsningen. De anser att 
man inte skall tvinga elever till läsning av viss litteratur, inte som skolbibliotekarie i alla 
fall menar Louise: ”Men självklart viktigt att de också läser från vår litterära kanon men 
det tar ju läraren med dem.” (Louise) Susanne säger att ”man skall inte pusha”, men 
lägger ändå till, med glimten i ögat, att de kan behöva ”viss påtryckning, för ibland vet 
de inte sitt bästa, de vet inte vad de missar” (Susanne).  
 
Bibliotekarierna försöker till viss del även att prata med eleverna om det de läst och 
försöker där få dem att gå vidare i sin läsning och välja ny litteratur. Detta förekommer 
sporadiskt när tillfälle ges på biblioteket. Några mer formella och planerade boksamtal 
verkar inte vara något som informanterna ägnar sig åt i sitt arbete med elevers 
läsförståelse. Några av dem nämner dock Chambers boksamtal och att man säkerligen 
arbetar efter det på en del skolor men att de själva inte gör det. Forskning visar dock just 
på hur viktigt det är att interagera med texten för att utveckla läsförståelsen (Bråten 
2008, s. 14), d.v.s. att exempelvis samtala kring det lästa.  
 
Som nämndes ovan innebär läsning och arbetet med elevers läsutveckling för 
skolbibliotekarierna till stor del läsning av just skönlitteratur. Samtliga informanter är 
väldigt engagerade i att öka elevernas läsning och utveckla deras läsförståelse genom 
just skönlitterär läsning, vilket också i forskningen betonas som väldigt viktigt (jfr. 
Skolinspektionen 2012, s. 7). Samtidigt upplever jag att bibliotekarierna inte i så stor 
utsträckning är delaktiga i hela processen, som exempelvis med ovan nämnda 
boksamtal. När de pratar om vad läsförståelse innebär för dem, nämner de själva 
läsandet, d.v.s. ordavkodning men även att kunna förstå och analysera det lästa. Det 
visar sig dock att de intervjuade bibliotekarierna inte utgör så stor del av arbetet kring 
analys av och samtal kring det lästa, utan att det snarare handlar om ett 
tillgängliggörande och tillhandahållande av böcker och presentation av dessa inför 
läsandet. Det är svårt att säga vad det kan bero på. Möjligtvis kan det anses vara lärarnas 
uppgift att diskutera och analysera tillsammans med eleverna.  
 
Under intervjuerna kommer även IKT, källkritik och informationssökning på tal även 
om det inte diskuteras så ingående. Samtliga arbetar i olika utsträckning med det men 
önskar få in mer av det i sitt arbete med elevers läsutveckling. Karin menar att skolan 
väldigt länge lagt fokus på skönlitteratur och att biblioteket inte har utvecklats i den takt 
hon önskat just vad gäller IKT, källkritik och informationssökning, men hon är 
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förhoppningsfull sedan den nya rektorn visat ett tydligt intresse för vidareutveckling på 
området.  
 
Felicia beskriver en orolig utveckling där eleverna förvisso är snabba i fingrarna men 
inte har en aning om hur man söker och gärna använder sig av klipp-och-klistra-
funktionen. Hon menar att skolan inte riktigt tagit sitt ansvar vad gäller källkritik och 
informationssökning och önskar att de skulle arbeta ytterligare med detta, sedan det 
även utgör en så stor del av GY11. Jag tycker mig se en sådan önskan hos samtliga 
informanter, där skolledningen och lärarnas inställning tycks påverka hur arbetet ser ut 
och vilken roll skolbibliotekarien får, vilket också Limberg och Folkessons 
undersökning visade på (2006, s. 126). 
 
I en studie, som Limberg tar upp i sin kunskapsöversikt, kring hur skolbibliotekarier 
arbetar med elevers läsning har det gjorts försök att kategorisera deras arbete utifrån tre 
strategier, nämligen den traditionalistiska, den pragmatiska och den emancipatoriska 
(2002, s. 62ff). Den emancipatoriska nämndes kort under kapitlet Tidigare forskning (2) 
och jag tycker mig ana en viss strävan, om än omedveten, mot detta arbetssätt hos de 
intervjuade skolbibliotekarierna. Att anta en emancipatorisk roll innebär att 
bibliotekarien hjälper eleverna att utvecklas till självständiga läsare (ibid., s. 51). 
Exempel som visar på detta i mitt material är frivilligt läsande, textanpassning, 
källkritik- och informationssökningsundervisning samt hjälp till självhjälp. En stor del 
av den emancipatoriska strategin går förvisso ut på att samtala med eleverna kring det 
lästa, vilket, som nämndes ovan, endast förekommer vid spontana möten på de fyra 
aktuella biblioteken, där ett ökat och mer medvetet arbete kring analys och reflektion 
kring lästa texter skulle ge skolbibliotekarierna en ökad delaktighet i elevernas 
läsutveckling. 

6.2 Skolbibliotekarien och den pedagogiska verksamheten 
Bibliotekarien, och kanske främst skolbibliotekariern, har alltid haft en slags 
undervisande och pedagogisk roll som en av sina huvudsakliga uppgifter, men 
Limbergs kunskapsöversikt visar på att varken skolledare, lärare eller elever är särskilt 
medvetna om skolbibliotekariens undervisande roll (2002, s. 51f). Även om denna 
kunskapsöversikt inte längre är helt färsk, tycks det mig som om det till viss del 
fortfarande kan vara så. Åtminstone verkar ett par av de intervjuade 
gymnasiebibliotekarierna i denna studie uttrycka en viss missnöjdhet över att enbart ses 
som någon som håller ordning i biblioteket. Susanne uttrycker det just med ordet 
ordningsvakt, och Karin menar att en del lärare nog enbart ser henne som ”den tryckta 
bokens förmedlare” (Karin). Louise beskriver en del av delaktigheten som att ställa 
iordning en vagn böcker på ett visst tema som sedan läraren tar med sig upp i 
klassrummet och där tar delaktigheten i undervisningen slut.  
 
Karin uttrycker också en missnöjdhet vad gäller delaktigheten i den pedagogiska 
verksamheten, då det oftast blir att hon försöker ”haka på något” (Karin) vilket också 
ges uttryck för i LÄSK-projektet som Alexandersson och Limberg genomförde, där 
skolbibliotekarierna försökte ta tillfället i akt när det gäller just samarbete och 
delaktighet i undervisningen (2004, s. 72). 
 
En undervisande roll i den pedagogiska verksamheten har dock tre av de intervjuade 
gymnasiebibliotekarierna. Susanne är den enda som, i alla fall inte ännu, har utarbetat 
något mer fast samarbete med lärare kring just undervisning. Däremot arbetar Felicia, 
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Karin och Louise i viss utsträckning med någon slags undervisning i källkritik och 
informationssökning, men som nämndes ovan är detta något man önskar utöka och 
utveckla. Den nya skolledaren på Karins gymnasieskola har exempelvis visat stort 
intresse för en sådan utveckling, vilket Karin är glad över då hon inte tyckt att man på 
skolan och skolbiblioteket följt med riktigt i IKT-utveckling. 
 
Den makt som just skolledningen men även lärare har över vilken roll skolbiblioteket 
och skolbibliotekarien får nämns i såväl Limbergs kunskapsöversikt (2002) som i 
Alexandersson och Limbergs forskningssammanställning över LÄSK-projektet (2004). 
Ofta är det skolbiblioteket som i stor utsträckning måste anpassa sig. Den forskning som 
Limberg tagit del av visar dock att avgörande för vilken pedagogisk roll skolbiblioteket 
och skolbibliotekarien kommer att få i undervisningen är avhängig en god dialog vilken 
oftast bibliotekarierna själva i mångt och mycket ansvarar för och uttrycker en viss 
frustration över (2002, s. 79).  
 
Två av de intervjuade ger uttryck för en sådan frustration, där de försöker göra sig hörda 
och få till olika samarbete. Karin har arbetat länge på skolan och har vissa givna 
samarbete men tycker ändå att det ibland är svårt att få utgöra en del av undervisningen. 
Detsamma gäller för Susanne som i och för sig är ny på skolan och därför ännu inte 
hunnit bli en del av den pedagogiska verksamheten. Hon har däremot varit ute i ett par 
olika klasser och presenterat sig. Hon säger att hon var mycket välkommen men att hon 
inte fick ta så mycket av deras lektionstid. Motsatsen till detta visar Felicias och Louises 
intervjusvar då de båda anser att skolans lärare känner till deras kompetenser och 
kunskaper och att de också nyttjas. Felicia säger dock att det alltid går att göra mer och 
utveckla hennes och bibliotekets delaktighet, men att biblioteket är något litet i det stora 
hela och att lärarna redan är hårt belastade.  
 
Tidsbrist och ett stressigt arbetsklimat är just något som skolbibliotekarierna tar upp 
som anledning till ett inte helt välutvecklat samarbete och delaktighet i undervisningen. 
De nämner GY11 som en orsak till att det har varit lite si och så med samarbete och 
delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Enligt dem kräver GY11 så mycket mer av 
lärarna att det har varit svårt att få tid till gemensam planering och utveckling av 
samarbetet och bibliotekariernas delaktighet.  
 
Relativt stressigt är det också för bibliotekarierna, där två av de fyra arbetar helt 
ensamma. Karin menar att förut var de två stycken men pö om pö skar skolan ner på den 
ena tjänsten så att hon numera arbetar ensam på biblioteket men förväntas hinna med 
samma arbetsuppgifter som tidigare. Även om Louise inte arbetar själv på biblioteket 
tycker hon att man är väldigt ensam, trots att där ständigt är elever. Man hamnar lite 
utanför och ”är ensam i sitt skrå” (Louise) menar hon.  
 
6.3 Skolbibliotekarien och relationen till lärarna utifrån 

begreppen jurisdiktion och legitimitet 
Enligt Abbott försöker bibliotekarierna göra information till sin jurisdiktion vilket enligt 
honom inte är helt enkelt eftersom det är ett sådant brett och abstrakt begrepp (1988, s. 
80f). Sundin skriver också om att bibliotekarierna har haft tillgängliggörandet av 
information som sitt monopolområde fram till för inte så många år sedan då internet 
slog igenom och IKT utvecklades. Fokus ligger numera, menar Sundin, på användaren 
och hjälpa honom eller henne till självhjälp (2006, s. 82f).  
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Abbotts jurisdiktionsbegrepp (1988) och Alexanderssons och Limbergs 
legitimitetsbegrepp (2004), hör, enligt min mening, tätt ihop. Genom formell och reell 
legitimitet ringar en yrkesgrupp också in sitt monopolområde som endast tillhör dem 
och som de har att lösa. Som nämndes ovan har bibliotekarier kanske inte längre någon 
tydlig jurisdiktion, inte heller ger intervjusvaren mig en känsla av att 
skolbibliotekarierna är på det klara med vad som utgör deras eget problemområde. 
Informanterna visar snarare på ett anpassningsförsök till att möta lärarnas förväntningar. 
Jag tycker mig märka att de styrs av en annan yrkesgrupp, d.v.s. lärarna, snarare än att 
de är sin egen med sin egen jurisdiktion, vilket uttryck som ”jag försöker haka på 
något” (Karin) eller ”när lärarna hör av sig” (Louise) visar på. 
 
Denna uppsats tredje frågeställning handlar just om hur skolbibliotekariens relation till 
lärarna kan förstås med avseende på bibliotekariernas jurisdiktion och 
skolbibliotekarieyrkets formella och reella legitimitet, vilket jag ämnar försöka ge svar 
på i det följande. 
 
Graden av formell och reell legitimitet hos de intervjuade skolbibliotekarierna, anser 
jag, skiljer sig till viss del. Som skrevs ovan i teorikapitlet innehar en yrkesgrupp 
formell legitimitet om det finns en formell utbildning som de yrkesutövande har gått 
samt om arbetsplatschefen ger ett formellt förtroende för yrkesgruppens uppdrag. Som 
nämndes i inledningen av detta kapitel är tre av de fyra informanterna utbildade 
bibliotekarier och kan därför sägas ha uppfyllt en del av den formella legitimiteten, 
d.v.s. den formella utbildningen. Susanne, som inte har en examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap, kan kanske ändå sägas tillhöra gruppen ”kompetent personal” 
som Skolverket (Skolinspektionen 2011, s. 5) nämner i sin definition av tillgång till 
skolbibliotek, då hon är utbildad lärare och har läst litteraturvetenskap i flera år. Louise 
tycker dock det är viktigt att man gör distinktionen mellan utbildad bibliotekarie och 
assistent, vilket hon upplever det som att det inte görs i skolan hon arbetar på. Hon 
tycker ”det är slarvigt. Då skulle jag kunna kalla mig lärare om jag undervisar elever” 
(Louise). Vidare menar hon att skillnaden bl.a. ligger i hur man väljer att ta sitt ansvar 
som bibliotekarie respektive assistent: ”Tycker det är stor skillnad. Lönegapet är ju inte 
så jättestort men det måste finnas någon yrkesstolthet.” (Louise). Här synliggörs en viss 
irritation över den lilla skillnad som görs mellan utbildad bibliotekarie och assistent. 
Man skulle även i Louise yttrande om att hon inte kallar sig lärare bara för att hon 
undervisar en del, kunna tolka in att bibliotekarierna inte försöker ersätta lärarna när de 
deltar i den pedagogiska undervisningen.  
 
Den andra delen i ett formellt legitimirerande innebär ett uppdragsgodkännande från 
arbetsplatschefen, vilket rektorerna har givit på dessa fyra gymnasieskolor i och med 
anställning. Denna del av den formella legitimiteten, upplever jag, som lika på de fyra 
skolorna, då samtliga informanter uttryckte att de kände ett stöd från nuvarande 
rektorer. Susanne uttrycker stödet från de nya rektorerna genom att säga att ”de brinner” 
(Susanne) för att biblioteket skall fungera. Karin talar också om det positiva stöd hon 
känner från den, även här, nya rektorn: ”Ny chef/skolledare som på ett helt annat sätt 
sätter fokus på biblioteket” (Karin). Felicia berättar även hon om stöd från skolledingen 
och en rektor som visar ett tydligt intresse för skolbiblioteket. Att samtliga informanter 
talar om skolledningens stöd tyder på att bibliotekarierna är väl medvetna om vilken 
stor roll skolledningens syn kan ha i utformandet av skolbibliotekariens och 
skolbibliotekets delaktighet i skolans verksamhet. 
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Att rektorerna tror på biblioteksverksamheten anser jag har stor betydelse för hur lärarna 
och även i viss mån eleverna ser på betydelsen av skolbiblioteket och bibliotekarien, 
d.v.s. den reella legitimiteten. Den innebär alltså i korthet att skolbibliotekarierna, i det 
här fallet, synliggör för andra yrkesgrupper som de arbetar tillsammans med vilka 
kompetenser de innehar och att dessa även accepteras. Under intervjuerna talades det 
om skolbibliotekariernas kompetenser, deras delaktighet i undervisningen och lärarnas 
förväntningar. Det som framkom här har varit till hjälp i försöket att förstå relationerna 
yrkesgrupperna emellan, d.v.s. hur den reella legitimiteten faktiskt ser ut på skolorna. 
 
Det är, vad jag kan utläsa av intervjusvaren, lite olika ställt med relationerna mellan 
bibliotekarie och lärare. Medan Felicia och Louise menar att det föreligger ett gott 
samarbete och en god relation, är Karin orolig för att lärarna skall uppfatta samarbete 
med henne och biblioteket som en extra arbetsuppgift snarare än som en avlastning som 
det är tänkt att det skall kunna vara. Susanne menar att lärarna, i alla fall än så länge, 
förväntar sig att hon skall fungera som en ”ordningsvakt” (Susanne) åt det numera 
bemannade biblioteket. Louise beskriver lärarnas förväntningar på henne som en 
resurstillgång för eleverna vad gäller att ta fram relevant litteratur och visa vad 
biblioteket har att erbjuda. 
 
I fråga om skolbibliotekariernas delaktighet i den pedagogiska undervisningen säger 
den en del om den reella legitimiteten hos bibliotekarierna. Jag menar, att ju större 
delaktighet en skolbibliotekarie har, desto större är den reella legitimiteten. Felicia som 
är mycket positiv till hur samarbetet ser ut och hur hon och skolbiblioteket är 
förankrade i skolans verksamhet beskriver sin delaktighet i undervisningen främst som 
lässtimulerande. Karin däremot, skildrar samma sak som ett försök att haka på där det 
finns behov. I våras var hon exempelvis med vid ett minigymnasiearbete och 
undervisade en andraårsklass i informationssökning, tog fram resurslistor samt satt med 
vid någon opponering. Louise är också med vid projektarbete där hon visar bibliotekets 
digitala resurser, undervisar i källkritik och visar på relevanta sökord. I övrigt hör 
lärarna av sig om de behöver hennes hjälp. Susanne har vid intervjutillfället ännu inte 
varit delaktig i någon av lärarnas undervisning, men som beskrivits ovan har hon varit 
ute i någon klass och presenterat sig själv och biblioteket. 
 
Frågan om hur skolbibliotekarien når ut med sin kunskap besvarades med att försöka ha 
en bra dialog med lärarna. Karin på gymnasiebibliotek 2 menar att lärarna är tacksamma 
för den service hon ger inne på biblioteket. Hon tror de ser henne som ”den tryckta 
bokens förmedlare” (Karin), men ser en vändning nu när den nya rektorn är på plats, 
som är intresserad av att få igång källkritik och att låta bibliotekarien vara ansvarig för 
detta. Louise är av den åsikten att hon inte behöver arbeta med att synliggöra sina 
kompetenser och bibliotekets möjligheter eftersom lärare och elever vet att biblioteket 
finns och vilka kunskaper hon besitter. Motsatsen till den situation som Louise 
beskriver skulle man kunna kalla Susannes, då hon försöker nå ut till lärarna genom att 
vara med på veckoliga möten och försöker boka in sig själv för att kunna visa vad hon 
kan vara till hjälp med.  
 
Det verkar som några av skolbibliotekarierna får kämpa mer med att synas och visa på 
sin kompetens än andra. Det är inte alltid helt enkelt att synliggöra sina kunskaper som 
skolbibliotekarie och vet inte lärarna vad skolbibliotekarien kan är det också svårt att få 
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till ett samarbete. Som Karin beskriver det får det inte bli så att lärarna ser ett eventuellt 
samarbete som en extra belastning.  
 
Sammanfattningsvis och för att försöka svara på uppsatsens tredje frågeställning skulle 
jag vilja påstå att det inte är helt lätt att försöka förstå relationen mellan de intervjuade 
skolbibliotekarierna och skolans lärare utifrån just begreppet jurisdiktion då 
bibliotekarierna på dessa gymnasier inte verkar göra anspråk på ett eget problemområde 
utan snarare försöker anpassa sig efter hur lärarna arbetar. Som Felicia uttrycker det är 
bibliotekets målsättning att ge stöd åt eleverna i deras lärande, vilket också Skolverket 
tar upp i sin definition om vad ett skolbibliotek innebär (Skolinspektionen 2011, s. 5). 
Kanske är det svårt för skolbibliotekarien att ringa in ett eget monopolområde när hon 
eller han är en del av eller ska finnas till hjälp för en annan yrkesgrupp och deras 
yrkesutövande. 

Vad gäller den formella och reella legitimiteten är det lättare att skapa sig en 
uppfattning om relationen mellan de två yrkesgrupperna, då det blir så tydligt huruvida 
dessa legitimitetskrav är uppfyllda eller ej. Jag tycker mig ana en hoppfullhet hos 
bibliotekarierna när de känner att de har stöd från skolledningen och när lärare ber dem 
delta i undervisningen. Louise menar exempelvis att skolans lärare är medvetna om 
hennes kunskaper och att de också ber om hjälp, medan Susanne blir uppgiven när 
lärarna glömmer involvera henne i undervisningen. Både Louise och Susanne har den 
formella legitimiteten, medan den reella just nu endast infinner sig hos Louise. Susanne 
är dock ändå hoppfull och hoppas att icke-deltagandet endast beror på den korta tid som 
har gått sedan hon började arbeta på skolan. 

Möjligtvis är det så att den mer eller mindre uppfyllda reella legitimiteten hos 
skolbibliotekarierna inte endast beror på att lärarna inte känner till bibliotekariens 
kunskaper eller på att lärarna inte accepterar dessa kunskaper och kompetenser utan 
snarare att det beror på tidbrist, till viss del inte bara från lärarnas sida utan även 
bibliotekariernas då de till stor del arbetar ensamma. Utan tid för planering är det svårt 
att få till ett fungerande samarbete och en naturlig delaktighet för bibliotekarien i den 
pedagogiska verksamheten.  
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7 Slutsatser 
Med utgångspunkt i uppsatsens tre frågeställningar kommer jag här att redogöra för de 
huvudsakliga slutsatser som går att dra utifrån intervjuresultatet och den därtill hörande 
analysen och diskussionen. 
 
Hur beskriver skolbibliotekarien sitt arbete med att öka elevers läsförståelse och bidra 

till deras läsutveckling? 

Skolbibliotekarierna verkar rikta in sitt arbete med elevers läsförståelse och 
läsutveckling på den skönlitterära läsningen. De beskriver i olika utsträckning 
skönlitterära läsprojekt, bokprat ute i klasserna, boktips och skyltning på biblioteket och 
skönlitterära inköp utifrån elevernas önskemål. 
 
Gemensamt för informanterna visar sig även det frivilliga i läsningen att vara. De talar 
bl.a. om att inte pusha, låta dem mogna och om att vissa vill läsa och andra inte. Jag 
tycker mig dock inte se ett medvetet distanserande från skolans mer styrda arbetssätt, 
där viss läsning eventuellt måste ingå. Förvisso ger Louise uttryck för att just lärarna 
sköter läsningen från ”vår litterära kanon” (Louise). Hon menar att lärarna i större 
utsträckning kan tvinga eleverna till sådan läsning än vad hon kan. 
 
Jag skulle vilja dra slutsatsen att genom denna inställning till frivilligt läsande, deras 
försök att anpassa och hitta rätt texter till eleverna, den undervisning i källkritik och 
informationssökning som ändå förekommer, där önskan om mer sådan är tydlig, samt, 
om än inte i så stor utsträckning, de samtal om läst litteratur som förekommer mellan 
elev och bibliotekarie, att informanterna antar en s.k. emancipatorisk strategi i sitt arbete 
med elevers läsförståelse och läsutveckling. 
 

Hur beskriver skolbibliotekarien sin roll som del i skolans pedagogiska verksamhet? 

Skolbibliotekariernas beskrivningar av deras delaktighet i skolans pedagogiska 
verksamhet skiljer sig en del. Det verkar pågå mer samarbete och delaktighet på några 
av gymnasieskolorna medan exempelvis Susanne för tillfället inte är delaktig alls i 
skolans pedagogiska verksamhet, vilket enligt mig, mycket väl kan bero på hennes korta 
anställning just på gymnasieskola 4. 
 
Trots delaktighet visar några av bibliotekarierna ändå ett visst missnöje, då de önskar 
hitta fler samarbetsformer och även andra pedagogiska roller än de som de har nu. De 
försöker göra sig hörda på möte, i personalrum och på biblioteket men det är inte alltid 
helt lätt att få till något. Informanterna nämner tidsbrist och ett stressigt arbetsklimat, 
såväl för dem själva som för lärarna, som möjliga orsaker till ett, enligt dem, inte 
tillräckligt välutvecklat samarbete. Jag tror absolut att det kan ligga något i detta. Att få 
igång ett samarbete och utveckla välfungerande arbetsformer för att kunna stödja 
eleverna i deras läsutveckling kräver såväl tid som ro. Kanske är det viktigt att 
skolledningen försöker ge dem denna tid då ”allt av samarbete och gemensamma krafter 
borde va av godo” som Karin ju uttrycker det. 

 
Hur kan skolbibliotekariens relation till lärarna förstås med avseende på 

bibliotekariernas jurisdiktion och skolbibliotekarieyrkets formella och reella 

legitimitet? 
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En slutsats man kan dra gällande skolbibliotekariens relation till lärarna med avseende 
på deras jurisdiktion är att jurisdiktionen inte är så tydlig. Skolbibliotekarien verkar till 
stor del försöka anpassa sig till och arbeta efter lärarnas behov och önskemål. 
 
Utifrån begreppsparet formell och reell legitimitet kan man dra slutsatsen att samtliga 
fyra gymnasiebibliotekarier, enligt mig, har uppnått båda delar, om än i något olika 
utsträckning. Alla har de ett formellt stöd från skolledningen, vilket också märks spelar 
en stor roll för informanterna i deras arbete och hur medvetna de är om att det stödet är 
viktigt i skolbiblioteksverksamheten. 
 
Den andra delen av den formella legitimiteten handlar om utbildning, vilket alla har, 
men Susanne är inte utexaminerad bibliotekarie utan lärare med stort litteraturintresse, 
vilket mycket väl skulle kunna ingå i begreppet kompetent personal som Skolverket 
menar att skolan bör lägga vikt vid i ett skolbibliotek (Skolinspektionen 2011, s. 5). 
 
Den reella legitimiteten är inte per automatik uppfylld för att den formella är det, men 
jag skulle vilja påstå att man skulle kunna dra slutsatsen att även den är uppfylld hos de 
fyra informanterna. Detta eftersom jag inte tror att Susannes icke-deltagandet i 
undervisningen beror på att lärarna inte känner till hennes kompetenser eller inte önskar 
godta dessa utan att det snarare beror på Susannes korta tid på skolan och den stress och 
det stressiga arbetsklimat som informanterna beskriver. 
 
Men för att kunna förstå relationen helt mellan skolbibliotekarie och lärare utifrån dessa 
teoretiska begrepp skulle intervjuer med lärare också vara en nödvändighet. Det skulle 
exempelvis vara intressant att låta lärare beskriva sin relation till skolbibliotekarien och 
skolbiblioteket. Deras jurisdiktion, som jag skulle vilja säga är undervisning och 
lärande, och därför något mer tydlig än bibliotekariers, vore intressant att låta lärare 
beskriva just i relation till skolbibliotekarien och vilken roll han eller hon skall spela i 
lärarens pedagogiska verksamhet. Skulle det gå att se någon oro för att bibliotekarien 
skulle försöka göra intrång på deras monopolområde? 
 
Jag skulle även avslutningsvis vilja tillägga att en större erfarenhet av intervjuande 
säkerligen gett mig ett rikare empiriskt material att analysera och diskutera men att jag 
har försökt att arbeta utifrån de intervjusvar jag fått och därigenom kommit fram till 
ovan redovisade slutsatser. 
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8 Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen har varit att inhämta kunskap om hur ett antal 
skolbibliotekarier på kommunala gymnasieskolor ser på sin profession och legitimitet 
gentemot lärarprofessionen utifrån hur de beskriver sitt arbete med elevers läsförståelse 
och läsutveckling samt sin delaktighet i skolans pedagogiska verksamhet. För att 
försöka uppfylla uppsatsens syfte har följande frågeställningar varit aktuella: 
 

 Hur beskriver skolbibliotekarien sitt arbete med att öka elevers 

läsförståelse och bidra till deras läsutveckling? 

 Hur beskriver skolbibliotekarien sin roll som del i skolans pedagogiska 

verksamhet? 

 Hur kan skolbibliotekariens relation till lärarna förstås med avseende 

på bibliotekariernas jurisdiktion och skolbibliotekarieyrkets formella 

och reella legitimitet? 

Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. 
Jag valde en kvalitativ metod eftersom jag önskade få en helhetsbild och en djupare 
förståelse för situationen kring skolbibliotekariernas arbete och delaktighet vad gäller 
elevernas läsförståelse och läsutveckling. Jag intervjuade fyra stycken 
skolbibliotekarier, alla verksamma inom en och samma kommun men på fyra olika 
kommunala gymnasieskolor i en mellanstor svensk stad. Utgångspunkten var att 
intervjua en bibliotekarie från samtliga sex kommunala gymnasieskolor men efter 
kontakt med varje skola var bara fyra intervjuer möjliga. 
 
Vid intervjutillfällena använde jag mig av en intervjuguide med två huvudsakliga teman 
som knyter an till uppsatsens två första frågeställningar. Intervjuerna tog mellan 30 och 
60 minuter och utfördes på bibliotekariernas arbetsplatser. Genom att intervjua de fyra 
bibliotekarierna önskade jag få en bild av hur deras arbete ser ut vilket också skulle ge 
mig material för att kunna besvara uppsatsens tredje frågeställning. 

Intervjuerna transkriberades därefter och närlästes ett flertal gånger för att därefter dela 
in uttalandena i olika tema för att se var tyngdpunkten i det empiriska materialet låg och 
för att underlätta kommande analys och diskussion. 

Resultat, analys, diskussion och slutsatser 

Vad gäller uppsatsens första frågeställning om skolbibliotekariernas arbete med elevers 
läsförståelse och läsutveckling visade det sig att skolbibliotekarierna beskrev sina 
arbeten relativt lika. De lägger samtliga stor vikt på skönlitteratur, frivillighet i 
läsningen, anpassning av texter och önskar alla utveckla sitt arbete med källkritik och 
informationssökning. Av detta drog jag slutsatsen att de, om än omedvetet, använder sig 
av en s.k. emancipatorisk strategi i sitt arbete med elevers läsutveckling. Av stor vikt i 
detta arbetssätt är dock analys av och samtal kring det lästa, vilket informanterna 
förvisso delvis arbetade med, men mer på ett sporadiskt sätt när eleverna kom till 
biblioteket.  
 
När det kommer till deras beskrivning av sin roll som del i skolans pedagogiska 
verksamhet och uppsatsens andra frågeställning skiljde sig graden av delaktighet till 
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viss del. Felicia menar att biblioteket är väl förankrat i verksamheten och att man hittat 
sina former för samarbete även om man alltid kan göra mer. Louise är också nöjd med 
situationen, där hon är lärarna behjälplig när de ber om det och att de känner till hennes 
kompetenser och nyttjar dessa vid behov. Karin och Susanne år något missnöjda med 
den situation som är. Karin har arbetat länge på skolan och har just nu en del samarbete 
men menar att hon varit mer delaktig i undervisningen förut. Hon själv har mindre tid 
sedan hon blivit ensam personal på biblioteket och menar även att lärarna numera är 
mer stressade och har högre krav på sig. Susanne tror också att hennes icke-delaktighet i 
undervisningen beror på tidsbrist men även på den korta tid hon hunnit vara på skolan 
och är därför hoppfull inför framtiden. Som nämndes ovan önskar alla arbeta mer med 
källkritik och informationssökning vilket skulle leda till en större delaktighet i den 
pedagogiska verksamheten. 
 
I den tredje och sista frågeställningen som behandlar jurisdiktion och 
legitimitetsbegreppet visade det sig att skolbibliotekarierna inte verkar ha någon tydlig 
jurisdiktion, d.v.s. inget tydligt monopolområde som endast de är experter på och vill 
göra till sitt eget. De tycks arbeta vid sidan om en annan yrkesgrupp, lärarna, och 
försöker vara behjälpliga där det behövs, snarare än att konkurrera om 
monopolområden. 
 
Att utläsa skolbibliotekariernas relation till lärarna utifrån formell och reell legitimitet 
var något lättare. Samtliga skolbibliotekarier uppnår, enligt mig, såväl formell som reell 
legitimitet. De har ett formellt godkännande från skolledningen samt en formell 
utbildning. Susanne har förvisso ingen bibliotekarieexamen men däremot en 
lärarexamen. Även om de fyra anses ha uppfyllt de formella legitimitetskraven innebär 
det inte att man per automatik innehar den reella legitimiteten. Jag skulle ändå vilja dra 
slutsatsen att även denna del är uppfylld hos de fyra skolbibliotekarierna. Tre av de fyra 
informanterna beskriver olika samarbete och delaktighet i skolans pedagogiska 
verksamhet, vilket tyder på en reell legitimitet, d.v.s. att lyckas synliggöra sina 
kompetenser inför andra yrkesgrupper i sin närhet. Susanne har vid intervjutillfället inga 
direkta samarbeten med lärare kring undervisningen men jag tror inte att detta handlar 
om att lärarna inte känner till eller accepterar hennes kompetenser, utan snarare, som 
nämndes ovan, om hennes 4-månader korta tid på skolan.  
 
För att helt förstå skolbibliotekariernas relation till lärarna utifrån ovan beskrivna 
teoretiska begrepp skulle intervjuer med just lärare från skolorna behöva genomföras. 
Jag tror det skulle vara intressant att låta de komma till tals och beskriva sin relation till 
skolbibliotekarierna för att helt kunna förstå om bibliotekariens icke-delaktighet i den 
pedagogiska verksamheten beror på bristen av reell legitimitet eller något helt annat. 
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i 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Inledning 
 Allmänt om anställning och utbildning 
 Skolbiblioteket – placering, öppettider etc. 
 Kort om rollen på skolan 

 

Tema: elevers läsförståelse och läsutveckling 
 Allmänna arbetet med läsförståelse på skolan 
 Bibliotekariens arbete 
 Arbetssätt, teorier, erfarenheter 
 Uppfattning om elevernas läsförståelse och läsutveckling  

 
 
Tema: skolbibliotekariens delaktighet i den pedagogiska verksamheten 

 Diskussioner på skolan om biblioteket och bibliotekarien  
 Skolbibliotekariens delaktighet i undervisningen 
 Lärarnas förväntningar 
 Skolbibliotekarien om sin egen kompetens, utbildning och vidareutveckling 


