
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2007:20 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gör skolbibliotekarien någon skillnad? 
En studie av skolbibliotekariens betydelse 
för unga elevers läs- och språkutveckling 

 
 
 
 
 

PETRA KARLSSON 
TUIJA ROXLING 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Petra Karlsson/Tuija Roxling 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 
 



 2 

Svensk titel:  Gör skolbibliotekarien någon skillnad? En studie av  
skolbibliotekariens betydelse för unga elevers läs- och  
språkutveckling 

 
Engelsk titel:  Does the school librarian make any difference? A study of  

the school librarian´s impact on the reading and  
linguistic development of young pupils  

 
Författare:  Petra Karlsson & Tuija Roxling 
 
Kollegium:  4 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare:  Gunnel Hessler 
 
Abstract: 
 
The purpose of this study is to investigate 

• how a professional librarian can support the work with pupils, age six to twelve 
years, in their reading and linguistic development  

• how the conditions at the school have to be for this to become possible 
• what kind of attitudes the teachers have, and how they relate to the impact of a 

librarian for the pupils reading and linguistic development. 
The methods used are analyses of steering documents concerning school libraries and 
analyses of the means of the local school culture. The latter has been carried out by 
literature studies and through interviews of eight teachers and two school librarians. 
 
The result of the interviews showed a limited insight into how a professional librarian 
can support and assist teachers and pupils in the work with reading and linguistic 
development. They also showed the influence of existing traditions and local school 
culture for the use of a librarian’s services, and also how all the teachers, once they have 
become used to the services a librarian can provide, now find their support invaluable.  
 
Our final conclusions are that Swedish schools today easily can choose to rationalize 
school library activities, including to renounce the engagement of a professional 
librarian. The documents that govern the school activities allow great potential for 
school leaders and/or school politicians to encourage good library activities with a 
professional librarian. But this potential can be jeopardized by the teachers involved and 
their attitudes towards the usefulness of a professional librarian. The attitudes seem to 
originate from local traditions, and a lack of knowledge about the librarians´ 
competence. We found this a matter of not knowing what to demand – once experienced 
you know its benefits. 
 
Nyckelord: skolbibliotek, skolbibliotekarie, lärare, grundskola, 

samarbete, yrkesroller, attityder  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Skolbiblioteket är ett arbetsplatsbibliotek för lärare och elever. Till sitt skolbibliotek ska 
eleverna kunna tassa i strumplästen när det behövs. Därför menar vi att ett skolbibliotek 
aldrig kan ersättas av ett närbeläget folkbibliotek. Dessutom har elevers tillgång till 
folkbibliotekens tjänster (när den egna skolans biblioteksstandard är låg och ingen 
utveckling sker) inte visat sig likvärdigt, utan i hög grad blivit beroende av den enskilde 
lärarens ambition och intresse (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 62).  
 
Hur ett skolbibliotek på en låg- och mellanstadieskola ser ut och används i 
undervisningen beror på många olika faktorer. Eftersom vi finner det märkligt att de 
yngre barnen utan erfarenhet förväntas klara sig själva i ett bibliotek, medan 
gymnasieelever alldeles självklart har en bibliotekarie att fråga till råds, har vi 
intresserat oss för frågan kring professionell bemanning av dessa. Det är ju snarare de 
yngre som behöver bekanta sig med, och få en positiv bild av bibliotek, för att senare i 
livet effektivt kunna nyttja ett bibliotek utifrån behov.  
 
Den omoderna synen på skolbibliotekets roll såsom förvaringsplats för böcker leder ofta 
till att det av kostnadsskäl bemannas med outbildad eller omplacerad personal 
(Bemanna skolbiblioteken 2004, s. 7), om det överhuvudtaget bemannas alls. 
Biblioteket är ett av de verktyg som skolan har för elevernas utveckling av kunskaper 
och färdigheter, och ett stöd i det nationella uppdraget såsom det uttrycks i läroplaner 
och andra styrdokument.  
 
Forskning om skolbibliotekens pedagogiska roll visar att skolbiblioteket har en särskild 
potential att höja kvaliteten på elevers lärande, men denna utnyttjas endast i begränsad 
omfattning. Detta bekräftas i Skolverkets lägesbedömning 2006. Till detta begränsade 
utnyttjande kan finnas många skäl, såsom bokbestånd, utrustning, biblioteksservice, 
eller ledningens prioriteringar. Men det kan också handla om den rådande skolkulturen, 
vilket vi funnit intressant att studera närmare. Skolverket anser det nämligen vara av 
stor vikt hur de olika personalgrupperna som kan använda skolbibliotekets resurser – 
lärare, bibliotekarier, lärarbibliotekarier, assistenter - lyckas i sitt samspel med varandra 
och med eleverna (s. 164). 

Vår studie fokuserar på skolbibliotek och skolbibliotekarier för läs- och 
språkutvecklingens skull, trots att få studier styrker att bemannade skolbibliotek, för att 
inte tala om professionellt bemannade sådana, verkligen främjar detta. Även om ytterst 
lite forskning dokumenterat ett samband, finns det gott om erfarenheter. Därför vill vi 
kartlägga vad som enligt forskning talar för detta. Unesco har dessutom år 2000 antagit 
ett särskilt skolbiblioteksmanifest som från demokratiska och pedagogiska 
utgångspunkter fastslår skolbibliotekets betydelse, liksom kravet på att det bemannas 
med fackutbildad personal. 
 
Vi ser detta som en demokratifråga – om allas rätt till kunskap och kultur i den miljön 
där den lättillgängligt behövs som mest. Det kan inte vara rimligt att det ska stå och 
falla med skol-, litteraturintresserade eller högutbildade föräldrar, eller en i 
skolbiblioteksfrågor engagerad rektor.  
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Eftersom vi båda arbetar på folkbibliotek och en av oss dessutom är lärare i botten, har 
vi länge kunnat se, på nära håll, hur eftersatt och ojämlik skolbiblioteksverksamheten är. 
Då alla lagar och riktlinjer idag förefaller vagt formulerade, öppnar de just för att 
skolledare, såsom de ytterst ansvariga för skolbiblioteken, skall kunna komma undan 
sitt ansvar om de så önskar. Vi anser inte att skolbiblioteken ska kunna vara föremål för 
en enskild rektors godtycke och engagemang, utan är varje elevs och lärares rättighet, 
oavsett vilken rektor man har. 
 
Detta föranleder ett klargörande kring vilket perspektiv vi anlagt, vilket kanske kan 
tyckas självklart, då vi båda utbildar oss till bibliotekarier. Vi har dock ansträngt oss för 
att inte tala i egen sak, utan försökt förhålla oss kritiska till samtliga inblandades ansvar. 
Vi har försökt förhålla oss kritiska gentemot styrmedel, skolpolitiker och skolledare, 
såväl som lärares attityder och arbetssätt - men även bibliotekariers. Det perspektiv vi 
valt att studera problematiken utifrån är själva skolbiblioteksverksamhetens perspektiv, 
som vi menar tjänar alla. Vi talar alltså i verksamhetens sak. 
 
Vi vill med vår studie över skolbiblioteksproblematiken, utöver tidigare forskning även 
studera några skolor med skolbibliotek bemannade av professionella bibliotekarier, 
samt skolor med skolbibliotek utan bibliotekarie. Med denna empiri vill vi konkretisera 
våra frågor med exempel ur verkligheten genom att studera vilken inverkan lärare och 
skolbibliotekarier kan ha för användandet av skolbibliotek och skolbibliotekarie för 
elevernas utveckling. Vi vill se hur det kan te sig i verkligheten ur båda våra valda 
infallsvinklar; dels skolbibliotekariens betydelse i arbetet med läs- och 
språkutvecklingen samt skolkulturens betydelse för skolbiblioteksverksamheten. Med 
begreppet skolkultur menar vi den speciella psykosociala miljön som finns inom varje 
enskild skola, det vill säga de åsikter, attityder, informella regler och handlingsmönster 
som påverkar skolverksamheten. När vi nämner skolbibliotekarie och professionellt 
bemannat skolbibliotek, menar vi en person som är fackutbildad och har en examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap eller tidigare motsvarande utbildning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur en skolbibliotekarie kan vara ett stöd för läs- och 
språkutvecklingen, samt vilka förhållanden som bör råda på en skola för att 
skolbiblioteket och en skolbibliotekarie ska kunna vara det stödet. 
 
Frågeställningar  
 
1. Hur kan skolbiblioteksverksamhet med en professionell skolbibliotekarie främja 

elevers läs- och språkutveckling? 
  

2. Vilka förhållanden bör råda på en skola för att en professionell skolbibliotekarie ska 
kunna fungera som ett stöd för läs- och språkutvecklingen? 
  

3. Vilka förhållningssätt och attityder råder bland lärare när det gäller 
skolbibliotekariers betydelse för läs- och språkutvecklingen? 
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1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till skolbiblioteksverksamhet för förskoleklass 
till och med år 6 (år F-6, f.d. låg- och mellanstadieskolor) i Sverige. Genom 
stadieavgränsningen avgränsar vi även skolbibliotekets roll som mediacenter, lärcenter, 
informationscenter etc. – populära definitioner av skolbibliotekens roll för högre 
årskurser. Vår definition av skolbibliotekets roll för lägre årskurser är snarare, i första 
hand, som stöd för läs- och språkutveckling, lustläsning och litteraturkännedom, i andra 
hand som elev- och lärarstöd för det undersökande och problemorienterade arbetssättet 
som Lpo94 förespråkar, anpassat efter nämnda stadier. 

1.4 Disposition 
 
Innan vi går in på hur vi disponerat uppsatsen vill vi bara kort kommentera hur vi valt 
att lägga upp arbetet med uppsatsen som sådan, jämnt fördelat på oss båda. Vi har inte 
valt att skriva vissa delar var för sig, utan istället läst och skrivit om alla delar, båda två, 
parallellt, i form av ett stafettskrivande. Uppsatsen har vuxit fram ur ett gemensamt 
intresse för skolbiblioteksverksamhet, och genom att växelvis ha arbetat med texten 
under hela arbetets gång känner vi oss båda lika delaktiga i uppsatsens alla delar.  
 
Vad gäller uppsatsens disposition presenterar vi först den forskning vi funnit relevant 
för att belysa en bibliotekaries betydelse för den enskilde eleven, samt några viktiga 
förutsättningar för ett väl fungerande skolbibliotek (kapitel 2).  
 
Därefter beskriver vi kortfattat Bergs organisationsteori för skolan (kapitel 3.1), som vi 
anser vara viktig för förståelsen av vad som påverkar skolbiblioteksverksamheten. Vi 
har även studerat professionsforskning (kapitel 3.2) för att se vad den kunnat bidra med 
till förståelse för skolbiblioteksproblematiken. I kapitlet därefter redogör vi för 
metoderna vi valt att använda oss av (kapitel 4) för att få svar på våra frågor. 
 
En av metoderna är dokumentanalys, varför en presentation och granskning av de 
styrdokument som berör skolbibliotek följer (kapitel 5). Sedan redogör vi för vår 
kulturanalys, det vill säga de intervjuer vi gjort på fyra olika skolor (kapitel 6). Därefter 
jämförs resultatet med tidigare forskning i kapitlet med diskussion och slutsatser 
(kapitel 7). Efter detta ges förslag till fortsatt forskning (kapitel 8) och uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning (kapitel 9). 

2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenterar vi först de forskare inom området vars studier vi tagit mest 
fasta på, då de förefallit tongivande inom respektive område. Därefter har vi delat upp 
kapitlet i två delar. Del ett består av forskning som visar en bibliotekaries betydelse för 
läs- och språkutvecklingen. Del två tar upp tre företeelser som fordras för ett 
välfungerande skolbibliotek: en positiv skolledning, ett positivt möte mellan lärare och 
bibliotekarie och att lärare och skolbibliotekarier tar sitt ansvar.  
 
Våra främsta källor har varit den stora mängd magisteruppsatser som skrivits i ämnet 
skolbibliotek på senare år (Aronsson 2004; Holmquist & Jilcke 1999; Ljungskog 1997; 
Markusson 2004; Rapp 2002; Sundstedt & Wärnlund 2000; Åkesson 1999). Dessa 
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uppsatsers referensmaterial har varit ett utmärkt underlag att utgå ifrån när vi sökt 
vidare efter relevant material till just våra frågeställningar. Noteras kan att somligt 
underlag varit en smula ålderstiget, men sorgligt nog har vi funnit 
skolbiblioteksutveckling vara ett område som inte utvecklats speciellt mycket de senaste 
30 åren. Vi har förvånat kunnat referera till slutsatser som dragits för länge sedan 
(Nobels avhandling 1979 till exempel), utan att de kommit till någon större användning, 
eller lett till någon större förändring, i det verkliga livet. Dock har en del både 
förhållanden och förutsättningar förändrats, men i relation till övrig samhällsutveckling 
har detta område stått anmärkningsvärt still.  
 
Detta konstaterar även Elsa Gómez i sin översikt över skolbiblioteksforskning från 
1993; hon frågar sig vad det är i skolans organisation och maktförhållanden som gör att 
så få av de goda intentionerna på skolbiblioteksområdet omsätts i handling (s. 16). 
Delvis besvarar hon frågan själv genom att konstatera att skolbibliotekens problem i 
första hand inte är ett biblioteksproblem utan ett undervisningsproblem. Under de 
tretton år som gått sedan dess har dock vissa förbättringar skett på den punkten, men 
väldigt många skolbibliotek står ändå kvar i sina dammiga vrår. Gómez konstaterar 
också (s.15) att skolbibliotekens försvar och engagemang genom åren kommit avsevärt 
mer från bibliotekshåll än från skolan.  
 
De svenska forskare som intresserat sig för de skolbiblioteksfrågor vi fördjupat oss i, är 
främst: 
 
Gunnar Berg, som är professor i pedagogik vid Högskolan Dalarna och Uppsala 
universitet. På 1980-talet skrev han utredningar och analyser för Skolöverstyrelsen (SÖ) 
och har utvecklat teorier kring skolans styrning ur ett organisationsperspektiv i sin 
avhandling Skolan som organisation (1981). Hans forskning och slutsatser presenteras 
närmare bland annat under kapitel 3.1. Förutom hans avhandling använder vi oss av 
ytterligare några av hans verk: Att förstå skolan (2003), Skolkultur – nyckeln till skolans 
utveckling (1995) och Skolan i ett institutionsperspektiv (1999). Den sist nämnda har 
Berg gjort tillsammans med Groth, Nytell och Söderberg. Kortfattat kan bara nämnas att 
Berg försöker strukturera de komplexa processer som påverkar skolverksamheter, som 
styrs av konflikter inom och mellan olika hierarkiska nivåer. Hans grundläggande tes är 
att skolverksamhet är oerhört påverkad av en ”kamp mellan olika kulturer”, och 
konstaterar att det frirum som vaga måldokument skapar utnyttjas fördelaktigt av alla 
parter i hierarkin, antingen professionellt med läroplanens mål som ledstjärna, eller 
utifrån mottot att endast uppfylla minimikrav för att bibehålla traditionella 
undervisningssätt och –former. Detta är något vi funnit både intressant och relevant för 
vår uppsats och därför har vi valt att utgå ifrån, och relatera till, Bergs resonemang.  
 
Elsa Gómez och Margareta Swenne; Swenne var lektor i svenska vid Högskolan i 
Kalmar och Gómez är bibliotekarie vid Mitthögskolan i Härnösand. Tillsammans har de 
arbetat med utvecklingsarbete inom skolbiblioteksverksamhet för Skolverket, samt varit 
aktiva i skolbiblioteksdebatten. Deras Aktivt lärande med skolbibliotek (1996), skriven 
på uppdrag av Skolverket, har vi funnit särskilt värdefull, då den behandlar just de 
områden vi funnit så angelägna; skolbibliotekets roll och dess betydelse för 
undervisningen, särskilt för läs- och skrivutvecklingen. Gómez har dessutom 
sammanställt en forskningsöversikt över tidigare gjorda studier i sammanhanget, både i 
Sverige och internationellt. Gómez har även givit ut Skolbiblioteksforskning (1993) som 
behandlas i uppsatsen. 
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Brigitte Kühne, vars avhandling Biblioteket – skolans hjärna? från 1993 om 
skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan, har kunnat 
bidra med tunga argument för en skolbiblioteksutveckling i intentionernas; läs 
styrdokumentens, anda. Hennes forskning fokuserar på de faktorer som påverkar 
integreringen av skolbiblioteket och bibliotekarien i undervisningen. Hon fann fyra 
övergripande faktorer som hade en direkt underlättande eller hindrande effekt för 
integreringen; dels bibliotekets fysiska faktorer och de båda professionernas respektive 
utbildningar, vilka vi valt att inte fördjupa oss i. Däremot har vi valt att fokusera på de 
psykologiska (personliga) faktorerna som bland annat handlar om lärarens intresse för 
bibliotek och ”arbetsklimatet” på skolan, det som vi väljer att benämna som skolans 
kultur. Detta innefattar även ”personkemin” mellan skolledare, lärare, bibliotekarie och 
elever, varav vi av tidsskäl inte har tagit upp vare sig elevernas eller skolledarnas roll i 
detta. Dessutom har Kühne också studerat betydelsen av mål med 
skolbiblioteksverksamheten, som är Kühnes sista avgörande faktor för framgångsrik 
skolbiblioteksintegrering.  
 
Louise Limberg är professor på Bibliotekshögskolan i Borås och hennes forskning 
kring informationssökning och lärande är idag tongivande inom 
skolbiblioteksforskning. Även om vårt fokus inte ligger där, har hennes forskning och 
slutsatser, främst från hennes Skolbiblioteksmodeller (1997) samt forskningsöversikten 
Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003), varit oerhört värdefull och legat till grund för 
denna uppsats. Hon har bland annat funnit att väldigt lite forskning gjorts gentemot de 
lägre stadierna och skolbibliotekets roll för läsutveckling, läsning och 
litteraturpedagogik, vilket ytterligare motiverade oss i vårt val av avgränsning. Även 
Textflytt och sökslump (2004) som Limberg gjort tillsammans med Mikael 
Alexandersson refereras till i uppsatsen.  
 
Mats Myrberg är den pedagogiske forskare vi ägnat mest uppmärksamhet åt, som är 
docent i pedagogik och lektor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han 
tycks ägna mest tid åt läskunnighet i allmänhet och läs- och skrivsvårigheter i 
synnerhet. Därför har vi funnit hans studier intressanta och relevanta för vår uppsats, 
och valt att referera till hans forskningsöversikt Att förebygga och möta läs- och 
skrivsvårigheter (2001) och artikeln Konsten att skapa goda läsare ur tidskriften 
LOCUS 2001 i kapitlen som berör läsning. 
 
Monica Nilsson är ingen forskare men dock en prisbelönt och erfaren skolbibliotekarie 
som bland annat skrivit ett par handfasta vägledningsböcker om informationssökning, 
lärande och skolbibliotek, som rönt stor uppmärksamhet. Anledningen till att vi tagit 
fasta på vad Nilsson skrivit är just hennes personliga och gedigna erfarenhet av att 
arbeta som skolbibliotekarie för de lägre åldrarna inom skolan, vilket det ju inte forskats 
så mycket kring. Nilsson har skrivit åtskilliga intressanta böcker, men vi refererar 
endast till Skolbiblioteket - skolans informationscentrum (1998). 
 
Agnes Nobel, kanske föregångaren till och förebilden för flera av de ovanstående, som 
redan 1979 lade fram sin avhandling Boken i skolan, om bokens och bibliotekets 
funktion i skolan. Nobel har framförallt studerat bokens förmåga att förmedla kunskap 
till barn, och hon ställer läromedel och deras tillrättalagda men därmed inte 
nödvändigtvis lättare texter mot skönlitteraturens mer levande sådana. Hon lägger 
tonvikt vid barns utveckling av många olika förmågor och kommer fram till att 
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skönlitteratur är överlägset de specialproducerade läromedlen i många avseenden, 
särskilt för de lässvaga barnen. Framför allt betonar hon vikten av att använda dessa 
som ett seriöst komplement till basläromedel, för alla elever, för att stimulera 
läsförmåga och läsintresse.  

2.1 En bibliotekaries betydelse…  
 
När samhällets krav på läs- och skrivförmåga ökar blir skolans roll allt viktigare. I ett 
komplext samhälle har alltså kunskap ett marknadsvärde och är en utgångspunkt för 
maktutövning genom att den som har kunskap kan skaffa sig privilegier av olika slag. 
Utvecklandet av kunskaper är därför enligt Säljö ett demokratiskt spörsmål som 
samtidigt är knutet till våra föreställningar om ekonomisk och social utveckling och en 
önskan om att förbättra våra levnadsvillkor. En välutbildad befolkning som kan 
konkurrera om kvalificerade arbeten uppfattas numera av politiker, företagsledare, 
ekonomer och andra beslutsfattare som en av de viktigaste förutsättningarna för ökat 
välstånd och höjd livskvalitet (Säljö 2000, s. 11, 102). Några av yngre skolbarns 
viktigaste färdigheter för en individuell utveckling - läsförmåga och språkförmåga - tar 
vi upp i detta kapitel, för att påvisa en bibliotekaries betydelse för dessa. 

2.1.1 …för läsutvecklingen 
 
Många forskare anser läsning ligga till grund för mycket av ett barns utveckling i 
åldrarna 6-12 år. Utan grundläggande läsfärdigheter uppstår förr eller senare problem i 
både andra ämnen och färdigheter, och skolbibliotekets roll för läsutvecklingen är väl 
dokumenterad (bland annat Limberg 2003, s. 53ff). Lästräning är dock ett delat ansvar 
mellan föräldrar, rektor, lärare och bibliotekarier. Genom att erbjuda olika läsfrämjande 
aktiviteter kan bibliotekarier och lärare gemensamt väcka läsglädje hos elever (Nilsson 
1998, s. 24f.). Träning i att läsa olika sorters texter består inte bara av att rent tekniskt 
kunna läsa olika texter utan även av att kunna förstå vad texten betyder. Forskning visar 
att läsfärdigheten ökar i takt med den tid man tillbringar med nöjesläsning (ibid., s. 32). 
 
Valet av texter som läses i klassen är av största vikt. Språket i texterna ska vara rikt 
även om det innebär att eleverna möter en del svårlästa ord – det är genom att möta nytt, 
som gammalt utvecklas. En bibliotekarie kan underlätta finnandet av litteratur på rätt 
nivå – en kategorisering utifrån svårighetsgrad gör det lättare att skapa en lagom 
progression i elevernas läsning (Avrin 2004, s. 8, 30f.). Limberg menar att 
bibliotekarien genom sina breda kunskaper om barn- och ungdomsböcker, kan erbjuda 
både bredd och variation utifrån olika behov. Hon har funnit att betydelsen av 
professionella bibliotekarier för arbetet med litteratur och läsning i skolan bekräftas i 
åtskilliga studier (2003, s. 54, 61f.). 
 
Amborn och Hansson skriver i Skolbibliotek i fortsatt medvind (2002) att 
undersökningar och erfarenhet visar att de barn som inte läst sig igenom slukaråldern får 
sämre betyg och att de ungdomar som läser skönlitteratur får bättre betyg i 
naturorienterande ämnen än de elever som inte läser. Därför ser de bemanning av 
skolans bibliotek som en specialpedagogisk satsning (s. 148). Alexandersson och 
Limberg konstaterar i sin undersökning kring elevers informationssökning och lärande 
att problem i dessa sammanhang delvis har sin förklaring i elevers bristande läsförmåga 
och lässtrategier (2004, s. 15). God läsförmåga är alltså en mycket viktig förutsättning 
för elevens kunskapsutveckling på många olika sätt. Nobels slutsats i avhandlingen från 
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1979 blev att om skolan ska kunna främja elevers läsförmåga och läsintresse och 
därmed kunskapsutveckling, så krävs att skolbiblioteken får en central roll i 
undervisningen. 
 
Vad visar läsvaneundersökningar? 
2005 gjorde Lärarnas Riksförbund en läsvaneundersökning bland närmare 1 200 
högstadieelever där deras läsvanor undersöktes. Bland annat fann man att många 
ungdomar läser alldeles för lite, både på fritiden och i skolan. Att studera 
högstadieelevers läsvanor, vilket ju egentligen inte berör vår undersökning, kan dock 
vara ett sätt att försöka förstå var förebyggande insatser bör göras. Föräldrarnas 
utbildningsbakgrund visade sig spela stor roll för ungdomarnas läslust, vilket ger skolan 
ett stort ansvar för att framhålla hur viktigt det är att läsa böcker. Lärarna visade sig 
vilja ta detta ansvar men behöver ökade möjligheter och tid för att uppvärdera 
läsningens status. De ansåg att tillgängligheten på böcker måste öka, liksom 
bemanningen av skolbiblioteken. Ty dessa visade sig eleverna använda relativt mycket, 
framförallt jämfört med hur ofta de använde folkbibliotek. Skolbiblioteken visade sig 
med andra ord ha en viktig roll när det gäller tillgänglighet till böcker, och lärarnas 
viktigaste behov visade sig vara skickliga skolbibliotekarier (Läsa för att lära 2005, s. 3, 
5, 14, 36, 71). 
 
Sverige har dessutom flera gånger deltagit i den internationella 
läskunnighetsundersökningen för elever i årskurs 3 och 4; PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study), som är den mest omfattande undersökningen, för 
Sveriges del, av barns förmåga att läsa. Tre områden är i fokus: läsförmåga, läsvanor 
och attityder till och sammanhang för läsning. Att urvalet för undersökningen fallit på 
just år 3 och 4 beror på att det ska behandla ett skede då barnet övergått från att lära sig 
läsa till att läsa för att lära.  
 
Undersökningen omfattar resultat från 35 länder. Resultaten från trendstudien - som 
däremot bara omfattar nio länder varav Sverige är en - där man jämför med resultaten 
från 1991 - visar att svenska barn i årskurs 3 har något sämre läsförståelse 2001 än 
1991, särskilt när det gäller längre texter. Man kan konstatera att Sverige försämrat sina 
resultat mellan år 1991 och år 2001 beträffande läsförståelse och läshastighet, två 
faktorer som bevisligen samverkar. Totalt ligger Sverige bland trendstudiens nio länder 
på sjätte plats - det enda land där resultaten på detta område gått åt negativt håll.  
 
De svenska eleverna hade dock i skolår 4 år 2001 den högsta genomsnittliga poängen på 
den allmänna lässkalan av samtliga deltagande länders barn från samma skolår. När 
länderna fördes samman i resultatgrupper bestod den högst presterande gruppen av ett 
enda land; Sverige, näst högst presterar elever i Nederländerna, England och Bulgarien. 
 
Sammantaget har svenska elever en något mer positiv inställning till läsande än det 
internationella genomsnittet. Svenska föräldrar läser oftare för sina barn än de flesta 
andra. Dock är omfattningen av dagliga samtal mellan barn och föräldrar om innehållet i 
det som lästs betydligt lägre i Sverige än i många andra länder. Undersökningen visade 
också att tillgången till ett bibliotek och användandet av det, har stor betydelse för 
utvecklandet av läsfärdigheter och läsintresse (Barns läskompetens i Sverige och i 
världen. PIRLS 2001, s. 8, 10, 22, 28). 
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Amerikanska studier 
Eftersom det framför allt i USA satsats på skolbibliotekarier på ett annat sätt än i 
Sverige, finns där ett helt annat forskningsunderlag att utgå ifrån. Intressant för vår del 
är att en hel del forskning visar att bibliotekets pedagogiska roll för litteratur och 
läsutveckling är särskilt framträdande under de tidiga skolåren. Limberg har funnit att 
bibliotekarierna i F-6-skolor ägnar en mycket stor del av sin tid åt läsfrämjande arbete, 
och att även huvuddelen av resurserna satsas på just detta (2003, s. 60f.). Monica 
Nilsson konstaterar i Skolbiblioteket i fortsatt medvind (2002, s. 11) att flera studier i 
USA visar den positiva effekt som ett väl fungerande skolbibliotek med bibliotekarie 
har på kunskapsnivån och läsfärdigheten hos skolans elever. 
 
Stephen Krashen, språkforskare och professor i pedagogik vid University of Southern 
California, framhåller i sin forskningsrapport The power of reading betydelsen av 
skolbibliotek för läs- och skrivutvecklingen. Rapporten baseras på en sammanställning 
av flera forskningsstudier där frivilligt läsande anses vara det som krävs för barns 
utveckling av läs- och skrivfärdighet. Forskningsresultaten visar att:  

• fri läsning är bästa metoden för att ge barn ett bättre ordförråd samt ökade 
möjligheter att lära sig läsa, skriva, stava och förstå 

• tillgång till skolbibliotek resulterar i ökat intresse för läsning hos eleverna 
• förekomsten av skolbibliotekarie har betydelse 
• större mediasamlingar och längre öppethållande ökar både antalet lånade media 

och antalet lästa böcker 
• en miljö med mycket böcker, som inbjuder till ett lustfyllt läsande, ger en kraftig 

effekt och skapar ett ökat läsintresse hos eleverna. 
(1993, s. 33ff.) 

 
David Loertscher, amerikansk forskare och skolbiblioteksteoretiker, talar om hur viktigt 
det är att skolbibliotekarier arbetar litteraturförmedlande i Taxonomies of the school 
library media program. Även han poängterar vikten av att läsa och att det inte spelar 
någon roll om det är skönlitteratur eller facklitteratur. Han har funnit flera studier som 
visat att elever med tillgång till både skolbibliotek och skolbibliotekarie läser mycket, 
medan elever som inte har vare sig skolbibliotek eller skolbibliotekarie tillgänglig inte 
alls läser i samma utsträckning (2000, s. 117ff.). 
 
Läs- och skrivsvårigheter 
Nobel betonar vikten av lässtimulans i arbetet med barns läs- och skrivsvårigheter. Hon 
menar att de skolor som inte låter eleverna ha tillgång till bibliotek redan från första året 
riskerar att missa viktiga steg i läsutvecklingen, speciellt för de barn som inte har 
bokintresset med sig hemifrån. Det är också viktigt att ge dem tid, så att de kan avsluta 
läsningen i sin egen takt, utan tidspress (1979, s. 16-34).  
 
Myrberg menar att de barn som får svårigheter i läsinlärningen tenderar att undvika 
svårigheterna genom att de läser mindre och väljer lättare texter när de läser. Om inget 
stöd ges tidigt i barnets läsutveckling kommer gapet i läsförmåga gentemot de övriga att 
växa och sätta spår i alla skolämnen (2001a, s. 27). Myrberg menar vidare att 
tillgänglighet av böcker i skolan i sig inte är tillräckligt för att utveckla läsförmåga. För 
att böckerna skall bli en aktiv resurs för att förhindra uppkomsten av läs- och 
skrivproblem måste läraren använda dem som en systematisk och medveten del av sin 
pedagogik. Detta menar han är avgörande för de barn som befinner sig i riskzonen att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter (2001b, s. 53). Riklig tillgång på böcker med lämplig 
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svårighetsnivå och varierat innehåll genom hela låg- och mellanstadiet menar han är en 
viktig förutsättning för att bli en god läsare.  
 
Andersson och Johansson menar att det är angeläget att skolan skaffar sig en egen 
policy och aktivt informerar sig om utbudet av ”Bok & Band” för lästräning. Man 
behöver också diskutera placeringen av dessa medier med tanke på deras karaktär som 
pedagogiska hjälpmedel vid lästräning. Huvudansvaret borde kanske inte, som idag, 
ligga på huvudbiblioteken utan hos skolverksamheten. Medel till sådana inköp borde 
rymmas inom skolbiblioteksanslaget (1990, s. 28).  
 
Åkesson (1999) har undersökt användningen av talböcker på 10 skolor i Malmöhus län, 
som en uppföljning av ett introduktionsprojekt genomfört några år tidigare, och har 
bland annat kommit fram till en del intressanta slutsatser som tangerar vår 
undersökning. I undersökningen framkom att flera, både engagerade och erfarna lärare, 
sade sig aldrig ha använt talböcker i sin undervisning före projektet, för att de inte känt 
till att möjligheten fanns, och flera lärare efterlyste mer information till skolorna om 
talböcker och om hur de kan användas. Åkessons intervjuade lärare beklagar sig över 
tidsbristen, både för samarbete med en biblioteksansvarig, tid att använda biblioteket, 
samt för att sätta sig in i talboksanvändning och beställa talböcker till skolan (1999, s. 
44f., 52).  
 
En av Åkessons slutsatser blev att talböcker är ett bra hjälpmedel för elever med läs- 
och skrivsvårigheter, då dessa stimulerar eleven till fortsatt läsning. Enligt en av de 
intervjuade bibliotekarierna gör talboken att elever får ett intresse för litteratur och kan 
njuta av en läsupplevelse, utan plikter. Lässtöd genom talböcker bör ges så tidigt som 
möjligt menar Åkesson, då man minskar risken för bestående problem, samtidigt som 
bra förebyggande åtgärder är lönsamma samhällsekonomiskt. Slutligen uppmanar 
Åkesson till ökad användning av bibliotekariers och lärares olika kompetenser 
tillsammans, så att effekterna av existerande hjälpmedel förstärks och nyttan med dessa 
hjälpmedel optimeras (ibid., s. 47f., 55). 

2.1.2 …för språkutvecklingen 
 

Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. ...innebär ökad säkerhet att 
använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift och ökad förmåga att förstå, 
uppleva och tillgodogöra sig litteratur. ... Arbetet med språket och litteraturen skapar 
möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger 
gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om. Det ger kunskaper om det svenska 
språket, om olika kulturarv och om vår omvärld (Skolverket: kursplan i svenska 2006/07). 

 
Amborn och Hansson anser att läsningens betydelse för språkutvecklingen är stor. De 
har funnit att föräldrar som läser för sina barn, och som då och då avbryter läsningen för 
att samtala om innehåll, ord och uttryck, ger barnen större språklig stimulans än vad 
som är fallet då man endast läser för barnet. Detta aktiva förhållningssätt till språket hos 
den vuxne hjälper barn att tala bättre, använda fler ord, svara med fler korrekta satser 
och återge händelseförlopp. Amborn och Hansson hävdar vidare att det finns forskare 
som menar att barn från sjuårsåldern fram till 11-12-årsåldern experimenterar, laborerar 
och modellerar med de ord de ditintills erövrat, varefter en expansion av ordförrådet åter 
tar vid igen (1998, s. 18ff). 
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Avrin, liksom Norström, betonar också vikten av samtal kring texter och böcker, och  
menar att det förutom att det leder till elevernas språkutveckling, även bidrar till deras 
kunskapsutveckling och sociala utveckling (Avrin 2004, s. 26f.). Däremot försenas en 
ickeläsares språkliga utveckling. När man lär sig något nytt behöver man träna på detta, 
en ickeläsare går miste om denna nödvändiga träning då de helst inte läser. Deras 
läsning blir därför långsam och osäker och självkänslan vad gäller textförståelse blir 
dålig (Norström 1997, s. 17). 
 
Även Nobel kommenterar i sin avhandling de lässvagas dåliga självförtroende. Hon har 
funnit att det i praktiska försök ofta har visat sig möjligt att få flertalet elever att 
intressera sig för läsning, om man lyckats skapa en trygg läsmiljö, med en bokkunnig 
och bokintresserad person (1979, s. 102).  
 
Kühne tar i sin avhandling avstamp i två viktiga användningsområden för 
skolbiblioteket; att tjänstgöra som kunskapsbank, men framför allt att tjäna som 
inspirationskälla till upplevelse- och inlevelseläsning, eftersom det konstaterats att 
skönlitteratur har en positiv inverkan på elever i fråga om deras uttrycksförmåga och 
språkkunskaper (1993, s. 11). Men hon diskuterar också bibliotekets roll i den kognitiva 
processen (ibid., s. 51f.), och menar att det är viktigt för skolbibliotekarien att få barnen 
att förstå varför de ska använda sig av biblioteksmaterial, att det är ett exempel på en 
inlärningsstrategi som är användbar i oändligt många olika situationer i livet.  
 
Läsintresset stimuleras när man får fundera över det man läst och diskutera det med 
kamrater, lärare eller bibliotekarie. Genom att tillsammans jämföra sina föreställningar, 
erfarenheter och åsikter kan man upptäcka mer i böckerna. Litteratur och samtal kring 
dessa kan dessutom för många barn ge en mer bestående kunskap än traditionella 
läroboksuppgifter (Norström 1997, s. 143f.). Samtal kring det lästa med en 
skolbibliotekarie är en bra grogrund för viktiga förmågor i lärandet. Diskussionerna gör 
även att man lär sig respekt för andra och andras åsikter, man får inlevelse i andra 
människors liv, och man lär sig eftertanke och kritiskt tänkande genom att bolla idéer 
och funderingar. Förmågan att förutsäga händelser, reflektera och att se sammanhang 
utvecklas också genom samtal inför och under läsning. Samtal ger även möjligheter att 
ställa frågor om sådant man inte förstått (Avrin 2004, s. 24f.; Limberg 2003, s. 62). 

2.2 Förutsättningar för ett välfungerande skolbibliotek 
 
Många har skrivit om olika förutsättningar för att ett skolbibliotek och dess verksamhet 
ska kunna fungera optimalt i stödet för elevers läs- och kunskapsutveckling. Då 
skolbiblioteksutveckling förefaller vara ett mycket komplext spörsmål handlar det inte 
om enstaka faktorer som är avgörande, utan snarare krävs att många olika kriterier 
uppfylls. En sammanfattning av vanligt förekommande kriterier som bör vara uppfyllda 
kan se ut som följer: 
Skolbiblioteket 
- finns tillgängligt i direkt anslutning till undervisningen hela skoldagen 
- får vara enbart bibliotek 
- har samma mål som skolan 
- har ett centralt läge i skolan 
- är bemannat hela skoldagen 
- har tillgång till den nya datatekniken 
- lever inte sitt eget liv skilt från skolan 
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- har som uppgift att direkt tjäna undervisningen 
- har ett mediabestånd som är anpassat till lärarnas och skolans behov 
(Skolbibliotek i fortsatt medvind 2002, s. 6). 
 
Nedan väljer vi dock att fokusera på tre andra, men väl så betydelsefulla delar istället; 
dels skolledningen betydelse i sammanhanget, såsom ytterst ansvarig, och dels 
kulturmötet mellan två olika professioner som av erfarenhet visat sig vara inte helt 
oproblematiskt. Dessutom tittar vi på vikten av att lärare och skolbibliotekarier tar sitt 
ansvar. Dessa tre aspekter har vi valt att studera närmare beroende på deras stora 
betydelse, enligt den forskning vi läst, för en framgångsrik skolbiblioteksutveckling - 
kanske är de rent av avgörande för möjligheten för en skolbibliotekarie att komma 
eleverna och deras läs- och språkutveckling till gagn. Innan vi fördjupar oss i dessa tre 
förutsättningar vill vi dock bara kort belysa vikten av verksamhetsmål också, som 
Kühne och Limberg starkt betonar. 
 
När lokala verksamhetsmål ska definieras bör nämligen både lärare och bibliotekarie 
gemensamt utarbeta dessa för att kunna uppnå måluppfyllelse. Kühne påpekar vikten av 
att alla inblandade parter är överens om vilka målen är för verksamheten, för att 
biblioteket ska kunna integreras i undervisningen (1993, s. 233f.). Kühne skriver vidare 
att bibliotekets ekonomi bör anpassas efter vad man vill - vad man har för målsättning - 
med sin skolbiblioteksverksamhet. Dessutom är det viktigt att alla inblandade parter 
strävar mot samma mål, och att man är överens om vilket detta mål är (1993, s. 232f.).  

2.2.1 En positiv och ansvarstagande skolledning fordras 
 
Skolledarens betydelse för bibliotekets roll framhävs både i svensk och amerikansk 
forskning (Limberg 2003, s. 24). I Skolverkets rapport nr 166 konstateras att 
rektorsrollen är central i den lokala skolpolitiken. Rektor blir i flera fall det centra 
varigenom varje fråga filtreras och tolkas - rektor har helt enkelt tilldelats en nyckelroll. 
Hur en rektor ser på den aktuella frågan och sin egen roll har stor betydelse för de 
prioriteringar som görs och de ställningstaganden som i slutändan sker på en skola, 
vilket blir speciellt tydligt när det inte finns några politiska prioriteringar (1999, s. 42). 
 
Hur insatt den egna skolledaren är i, och vilket synsätt denne har gentemot skolans 
biblioteksverksamhet har avgörande betydelse för dess utveckling menar Kulturrådet. 
En utredning gjord av flera fackförbund 1997 visade bland annat att: 
- Få skolledare känner till bibliotekslagens skrivning om skolbibliotek. 
- Många skolledare har vaga föreställningar om vad skolbibliotek är – bilden av 

utlåningsbibliotek lever fortfarande kvar. 
- Oförmågan att beskriva verksamheten bidrar till svårigheten att tala om vad 

skolbiblioteket bör ha för huvudsaklig funktion. Många skolledare har svårt att ange 
vad de resurser man lägger på skolans bibliotek egentligen går till, det gäller såväl 
direkta ekonomiska satsningar som arbetstid – därav oklarheter kring vad man 
väntar sig för resultat av verksamheten. 

- Många skolledare ser biblioteket i första hand som dess samlingar. Behovet av 
personal med relevant kompetens och med rimlig tid avsatt för att vägleda elever 
och lärare uppmärksammas inte. 

- När skolbibliotekets rent pedagogiska funktion inte uppmärksammas blir det svårt 
att motivera satsningar på biblioteket i ekonomiskt kärva lägen. Den samverkan som 
kan finnas mellan bibliotek och undervisning och som kan öppna för nya 
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arbetsformer och pedagogiska grepp, blir sällan konkret och tydlig. Det är lätt att tro 
att folkbiblioteket utan ansträngning kan svara för skolans biblioteksbehov. 

- Skolledarens kontakter med folkbiblioteket är ofta sällsynta eller obefintliga 
(Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 63f.). 
 
Även Loertscher anser att skolledaren är nyckelpersonen för utvecklingen. Som ledare 
bör denne undersöka möjligheterna för biblioteksutveckling, och därefter använda 
ledarskapskunskaperna för att se till att verksamheten påverkar skolan. Enligt 
Loertscher tror många att det räcker med att anställa en kvalificerad bibliotekarie och ha 
en budget som räcker, men han menar att det är skolledarens vision som är nyckeln för 
en lyckad skolbiblioteksutveckling (2000, s. 55). Han menar även, att om skolledningen 
såg till att båda parter - lärare och bibliotekarie, fick tid att sitta i lugn och ro och 
planera verksamheten, samt utvärdera den, skulle mycket vara vunnet (ibid., s. 26). 
Just tidsbrist har även Nilsson (1998, s. 21) och Sundstedt och Wärnlund (2000, s. 68ff.) 
poängterat vara en av flera orsaker till bristande samarbete. 
 
Detta resonemang stöds även av Limberg i hennes utvärdering av 
skolbiblioteksmodeller (1997), där hon funnit att det är svårt att utveckla 
skolbiblioteksverksamheten utan rektors stöd. Skillnader i skolledarnas syn på bibliotek, 
undervisning och samhällsansvar samspelar med skillnader i resursinsatser. När en 
skolledare haft en helhetssyn på skolans utveckling samt dess olika uppgifter och 
funktioner, gynnade detta biblioteksutvecklingen. Däremot skapade en atomistisk 
uppfattning, som fokuserar på delar istället för helhet och separerar den ena funktionen 
från den andra, prioriteringskonflikter, vilket inte resulterade i lika stora 
bibliotekssatsningar. Limberg menar alltså att det för undervisningen och läroplanens 
genomförande är avgörande vilken inställning rektorn/skolledaren har, samt vilken 
betydelse skolbiblioteket tillmäts (1997, s. 12, 16, 20f.).  
 
För att skolbiblioteket ska vara ett självklart redskap i undervisning och lärande krävs 
pedagogiska samtal inom kollegiet framhålls i det nationella språkprojektet 
Helvetesgapet. Att avsätta tid för att diskutera den senaste forskningen om hur barn lär 
och att få prata om hur man arbetar, både i klassrummet och i biblioteket, på den egna 
skolan är viktigt. Att planera för hur lärare och bibliotekarie ska samarbeta, att tala med 
varandra om vad som menas med samarbete och sedan få reella möjligheter att göra det 
är allra viktigast. Detta kräver en rektor/skolledning som förstår vikten av samförstånd 
och gemensam planering (Börjesson 2004, s. 13). 
 
Hela skolbiblioteksverksamheten bygger på ett arbetsklimat med ömsesidig respekt, och 
här är skolledaren mycket viktigt menar Nilsson. Genom sin ledarfunktion kan denne 
sprida visioner och entusiasm till både personal, elever och föräldrar. Personalklimatet 
har också visat sig påverka elevklimatet (1998, s. 21), vilket även Kühnes avhandling 
(1993, s. 202f.) visade. 
 
Holmquist och Jilcke har i sin magisteruppsats intervjuat politiker, förvaltningschefer, 
skolledare och skolbiblioteksansvariga i tre kommuner (dock på 7-9-skolor), och bland 
annat förhört sig om deras kunskaper kring vad styrdokumenten säger om skolbibliotek. 
Deras slutsats är att svagast styrning sker via styrdokument, alltifrån statlig nivå till 
kommunal, och att den starkaste styrningen kommer från skolledning respektive skolans 
kultur – det är i skolor med positiv, aktiv styrning från ledning och kultur som de bättre 
skolbiblioteken finns (1999, s. 66). Med sitt aktiva stöd kan ledningen påverka 
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skolbibliotekets utveckling; genom att se till att fördela medel, genom att skicka 
personal på kurser, genom att hålla sig informerad om vad som händer etc. (ibid., s. 64).  
 
Kulturrådet rekommenderar i sin probleminventering bland annat att insatser behövs för 
att öka skolledarnas kunskaper om sitt ansvar och om sin betydelse för 
skolbiblioteksutvecklingen. Dessutom rekommenderar Kulturrådet att: ”den enskilda 
skolans behov av biblioteksservice bör formuleras och vägas mot de resurser som finns 
att tillgå. De skolor som använder folkbiblioteken bör analysera även denna användning 
samt presentera behoven för de politiskt ansvariga.” (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 
11). Alltså bör rektor nogsamt undersöka folkbiblioteksbehovet i sitt kollegium, och om 
behoven överstiger de egna ekonomiska möjligheterna att istället utveckla sitt eget 
bibliotek, bör förvaltning och nämnd få vetskap om detta. Är behoven stora borde dessa 
utredas, och någon form av ekonomisk kompensation gentemot folkbiblioteken utgå, 
samt i avtal regleras. Såsom det ser ut idag, om skolan inte byggt upp någon egen 
biblioteksverksamhet eller plan för elevernas litteratur- och informationsförsörjning, 
utnyttjas folkbiblioteket på ett ganska planlöst och oreflekterat sätt för skolans behov av 
information och kultur. Och i regel går folkbiblioteket in – av hävd och god vilja - och 
ställer upp med den service och de resurser som egentligen ligger på skolan att svara 
för. Men det kan aldrig vara ett ansvar som vilar på folkbiblioteket (ibid., s. 29).  
 
Holmquist och Jilcke (1999) har funnit det anmärkningsvärt att just skolbiblioteket är 
den del av skolan vars eventuella personal består av olika typer av omplaceringar, 
oavsett varifrån och oavsett kompetens, vilket för dem tyder på bristen på långsiktig 
strategi och genomtänkt struktur för skolbiblioteksverksamheten (s. 68).  
 
Med den lokala arbetsplanen visar rektor vad skolan prioriterar, men framför allt vad 
skolan inte valt att lägga någon större vikt vid. En arbetsplan kan vara ett lysande 
exempel på åsikter, som genom att inte formuleras i ord, visar vad man inte anser som 
viktigt. Tilldelning alternativt indragning av resurser är ett annat effektivt sätt att visa 
vad skolledningen prioriterar, respektive inte väljer att prioritera (Limberg 1997, s. 21). 
Även här speglas åsikter effektivt. Skolverket har konstaterat att bristen på resurser 
alltid kan anges som förklaring till problem med att genomföra ett politiskt beslut 
(1999, s. 54f.). Med andra ord kan en rektor alltid skylla på bristande resurser för att 
slippa ställas till svars. 

2.2.2 Ett positivt möte mellan skilda yrkeskulturer fordras 
 
Relationerna mellan lärare och bibliotekarier är inte alltid friktionsfria – det är två olika 
kulturer som möts. Enligt Alexandersson och Limberg tenderar lärare att betona 
skillnader mellan bibliotekarier och lärare (som grupper betraktade) utifrån tanken att 
alla lärare är ”lika” och alla bibliotekarier är ”lika” och då bortse från alla individuella 
skillnader (2004, s. 78f.).  
 
Skolbibliotekarien har kanske inte något pedagogiskt kunnande eller kunskap om 
undervisningens villkor, och lärarna känner kanske inte till bibliotekariens möjligheter. 
Men respekt för varandra och för varandras yrkesroller är nödvändigt för samarbetet, 
menar Gómez och Swenne. Liksom att båda yrkesgruppernas kunnande kan komplettera 
varandra, utan att någon ska behöva känna sin yrkesroll hotad. För att kunna utnyttja 
bibliotekets resurser maximalt, krävs ett nära samarbete mellan skolbibliotekarien och 
lärarna. Lärarna får material och idéer till sin undervisning och skolbibliotekarien får i 
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sin tur höra hur materialet fungerat, och kan därmed bättre anpassa biblioteket och dess 
medier utifrån undervisningens behov (1996, s. 69f.).  
 
Kühne visar att problem som kan uppstå beträffande samarbete, är att skolbibliotekarier 
ibland ses som utomstående och därför glöms bort. De får exempelvis inte alltid reda på 
när konferenser hålls eller när lektioner ställs in (1993, s. 198f.). Även Nilsson menar 
att det oftast handlar om tidsbrist och glömska när problem uppstår. Att lära sig finna 
samarbetsformer inom olika personalgrupper på skolan tar tid, och måste få ta tid. Det 
krävs envishet och uthållighet från alla parter för att bygga upp ett samarbete som 
fungerar i det dagliga arbetet (1998, s. 21). Folkesson skriver att även makt spelar en 
roll i samspelet mellan lärare och skolbibliotekarier, beroende på vems ”arena” eller 
kompetensområde man befinner sig på. Skolbibliotekarien har makten och vetandet i 
skolbiblioteket, medan lärare kan ifrågasätta skolbibliotekariers (skol-)ämneskompetens 
och kunskaper om skolans mål (Folkesson 2004, s. 103f., 110).  
 
Limberg har funnit att ”de många hänvisningar till brist på tid antyder att lärare inte 
föreställer sig att den tid som används för gemensam planering skulle kunna ge 
utdelning i form av delat ansvar och delade arbetsinsatser mellan bibliotekarie och 
lärare vid genomförandet av undervisning” (2003, s. 83). Limberg har vidare dragit 
slutsatsen att det i många studier framställs som självklart att om bara skolbiblioteket 
fick större utrymme i undervisningen, så skulle detta få till följd att eleverna lär sig 
bättre. Hindren för en ökad biblioteksanvändning beskrivs som att läraren inte förmår 
bryta sina undervisningstraditioner eller att de inte förstår vilken nytta de och deras 
elever skulle kunna ha av biblioteket, vilket forskningen ger stöd åt. Dock har man inte 
kunnat finna något entydigt samband mellan en aktiv roll för biblioteket i 
undervisningen och ett kvalificerat lärande för eleverna (2003, s. 84, 88f.).  
 
Limberg uppfattar att grupper som arbetar nära bibliotekarier, exempelvis lärare och 
rektorer, inte alltid har klart för sig vad en skolbibliotekarie har för kompetens och hur 
de arbetar, detta har både undersökningar och rapporter visat. Det är vanligt att rektorer 
och lärare inte ser skolbibliotekariernas funktion i undervisningen utan reducerar 
skolbibliotekarierna till att bara bli servicepersoner som skall ta fram lämpligt material 
till lärare och elever efter deras förfrågningar (2003, s. 48). Förväntningar på 
bibliotekets funktion och bibliotekariens roll från lärarnas sida verkar grundas, förutom 
i förgivettagna föreställningar om vad ett bibliotek ”är” och vad en bibliotekarie ”gör”, 
också i en bristande kunskap om bibliotekariekompetensen, som också kan verka 
hindrande på integrationen av biblioteket i undervisningen (Alexandersson & Limberg 
2004, s. 75). 
 
Rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen (Almerud 2000) visade att 
bibliotekarierna ansåg att även om samhället har en positiv bild av bibliotekarier och 
bibliotek så har det samtidigt dålig kunskap om bibliotekariernas kompetens. 
Bibliotekarierna tror dessutom att detta är en orsak till yrkets dåliga status och lön vilket 
i sin tur leder till minskade ekonomiska resurser för verksamheten. Man anser att 
biblioteken glöms bort i den utbildningssatsning som pågår i samhället. Bibliotekarierna 
själva tycker dock att de spelar en central roll i skolsystemet (ibid., s. 4, 8ff.). 
 
Carol Kuhlthau, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, menar att en 
förutsättning för ett gott samarbete är att arbetet genomförs i arbetslag, där skolledare, 
lärare och bibliotekarier spelar huvudrollerna i undervisningen. Alla i arbetslaget måste 
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våga prova nya vägar, vara öppna för förnyelse och ta sitt professionella ansvar (1993, 
s. 17f.). Hinder för en gynnsam utveckling menar hon framför allt är brist på tid (för 
planering och gemensamt förberedande av temaarbeten) och förvirring i rollerna (vem 
ansvarar för vad, och vilken roll har skolledaren?) (ibid., s. 14f.). Rollerna bör vara väl 
definierade och alla bör visa respekt för varandras kunnande. Hon menar att rektorns 
roll här är oerhört viktig; denne kan se till att lärare och skolbibliotekarie får tid att 
gemensamt planera verksamheten, vilket också gör arbetet trovärdigt inför eleverna. 
Rektorn måste visa engagemang och se hur läraren och bibliotekarien arbetar, men 
också uppmuntra eleverna genom att visa sitt intresse (ibid., s. 16f.).  
 
Loertscher anser att lärare är stolta över att vara experter inom sitt område, och ställer 
sig undrande till varför lärare då skulle vilja samarbeta med någon annan i 
undervisningsprocessen. Han påstår att både lärare och bibliotekarier klagar över 
motpartens ointresse för samarbete, vilket leder till tomma skolbibliotek, dåligt 
användande av mediabeståndet och misstro mellan professionerna (2000, s. 26). 
 
Sundstedt och Wärnlund har undersökt just samarbetet mellan skolbibliotekarier och 
lärare i sin magisteruppsats Kommunikation och samarbete. De kommer fram till att 
samarbetet många gånger inte fungerar beroende på att det är två olika 
verksamhetssystem som möts, som kan ha olika syn på kunskap och lärande. Ansvaret 
för ett fungerande samarbete läggs på alla parter, framför allt ledning, men de fann att 
många lärares uppfattning om ett gott samarbete vilade på personliga egenskaper och 
attityder hos skolbibliotekarien. De ansåg det inte vara helt självklart att ta in en 
skolbibliotekarie i planeringsarbetet, kanske framförallt för att det skulle ta för mycket 
tid i anspråk, men även för att det mellan de olika grupperna förekom ett visst mått av 
revirtänkande. De upplevde all skolbiblioteksutveckling som positiv så länge den inte 
inkräktade på deras egen tid. Det framkom också i undersökningen att lärarna ibland 
ansåg ”samarbete” vara detsamma som användning av biblioteket och bibliotekarierna 
(2000, s. 58, 60f., 70, 74). 
 
Vid en intervjuundersökning av sju högstadielärare som Mariann Ljungskog gjort fann 
hon till sin egen förvåning att ingen av dem ansåg det spela någon roll om den 
biblioteksansvarige var lärare eller bibliotekarie. Flera av dem tyckte att det räckte att 
det fanns någon på biblioteket som höll ordning, medan några andra tyckte att det vore 
bra om denne också kunde hjälpa lärare och elever lite (1997, s. 52). Även Aronssons 
undersökning visar att dessa tendenser finns; där föredrar de flesta lärarna en 
biblioteksintresserad pedagog istället för en bibliotekarie. De menar att det är viktigt att 
bibliotekarien talar ”samma språk” som lärare och elever. De vill kunna skicka sina 
elever till biblioteket och lita på att eleverna får adekvat hjälp (2004, s. 46).  

2.2.3  Att lärare och skolbibliotekarier tar sitt ansvar fordras 
 
Lärares ansvar 
I Skolverkets rapport nr 166 kan man utläsa en förklaring till varför de kommunala 
besluten inte får det genomslag som varit avsikten och att variationerna mellan 
skolornas arbete blivit så stora, trots att samma beslut gäller för alla skolor inom en 
kommun. Förklaringen kan bestå i att lärarna i skolan i varierande grad kan, förstår eller 
vill genomföra beslutet i fråga, oavsett rektors inställning (1999, s. 54f.).  
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Beträffande viljan kan detta bero på att förändringar nästan alltid möter motstånd. Detta 
är en rationell reaktion från individer och grupper, där man försvarar något som är 
välkänt, som anses rätt och riktigt. På en skola skulle denna tröghet inför förändringar 
till exempel [våra exempel] kunna handla om: 
- rädslan för det okända (till exempel förändring av klassrumsarbetet / svenskämnet / 

nya arbetssätt) 
- förlust av identitet (till exempel för specialläraren; ”har det jag sysslat med varit 

meningslöst?”) 
- ändrade maktförhållanden (till exempel för klassläraren, som behöver ändra sitt 

arbetssätt till viss del och behöver släppa ifrån sig makten över klassen och även 
över kunskapen. Plötsligt kanske någon annan tar över en stor del av ansvaret för 
läsningen)  
(Jacobsen 2002, s. 447f.). 

- skamkänslor inför att blotta sin egen okunskap (Sundstedt & Wärnlund 2000, s. 50).  
 
Om detta motstånd mot förändringar, som även enligt Markussons (2004, s. 44) 
undersökning finns inom lärarkåren och som också Kühnes avhandlingsprojekt (1993, s. 
232) visade på, är en bromsande faktor till skolbibliotekets integrering i det pedagogiska 
arbetet låter vi vara osagt. Markusson framhåller snarare yrkeskårens historik av 
tradition och kultur, där varje enskild skola starkt styrs av sina egna specifika faktorer 
(2004, s. 46). 
 
Nilsson skriver att man kan se att de vuxnas attityd till hur viktigt skolbiblioteket är i 
skolans totala verksamhet återspeglas i barnens användande av det (1998, s. 45). Utan 
en seriös inställning hos de vuxna uppstår heller ingen sådan hos eleverna – det ena 
förutsätter det andra. Detta visade sig mycket tydligt i Kühnes projekt, när uppsatta mål 
inte uppnåddes på grund av passivitet som grundades i ifrågasättanden, revirtänkanden 
och olika intresseinriktningar hos lärarna (1993, s. 203, 232f.). 
 
Limberg fann i sin utvärdering av skolbiblioteksmodeller (1997) att svag eller stark 
biblioteksutveckling på de undersökta skolorna tycktes vara en metodfråga. Bristande 
gensvar eller intresse för biblioteksutveckling bland lärare tydde på att dessa lärare 
bedömde sig klara sin undervisning utan förstärkt stöd från biblioteket. Andra faktorer 
bedömdes som viktigare. Det var sällsynt att någon deklarerade sig som motståndare till 
biblioteket, men satsningar på biblioteket tilläts inte ske så att de inkräktade på andra 
resurser som värderades högre, till exempel fler läroböcker, eller möjligheter att sätta 
upp musik- eller teaterföreställningar. Limberg menar att när en lärare ställs inför valet 
att använda pengar till inköp av traditionella läromedel eller biblioteksmedier, påverkar 
beslutet de fattar deras egen undervisning. Om biblioteken ska bli ändamålsenliga 
redskap i skolan måste lärare, bibliotekarier och skolledare uppfatta biblioteket som 
delar av en skolas kärnverksamhet. Å andra sidan, när skolbiblioteket väl utvecklat 
ändamålsenliga pedagogiska funktioner kommer detta att påverka många lärares 
undervisning (s. 14ff.).  
 
Nilsson menar att samarbetsvilliga lärare, som inte bromsar upp eller stoppar idéer och 
förslag, är en förutsättning för skolbiblioteksutveckling (1998, s. 21).Ofta poängteras 
vikten av en positiv anda gällande skolbibliotek på skolan, vilket innebär mer än bara 
positiva ordalag om vikten av skolbibliotek. Det handlar snarare om positiva lärare som 
utnyttjar biblioteket flitigt (Holmquist & Jilcke 1999, s. 64; Kühne 1993, s. 201).  
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Skolbibliotekariers ansvar 
Markusson konstaterar i sin magisteruppsats att skolbibliotekarier har en svag 
yrkesmässig ställning inom skolan, dels beroende på att de ofta är ensamma i yrket 
inom en skola eller rektorsområde och dels genom att de är svagt organiserade. Hon 
menar att de behöver sammansluta sig i en stark organisation med ett väl täckande 
nätverk för att inte stå ensamma i förhandlingssituationer (2004, s. 44).  
 
I Rapps magisteruppsats uppmärksammas en annan aspekt av skolbibliotekariens 
ansvar. Hennes intervjuade skolbibliotekarie på en 7-9-skola framhärdar i åtskilliga 
sammanhang sin ovilja till förändring, ovilja till delaktighet i lärarnas planering, samt 
bristande möjligheter till påverkan vad gäller utvecklingen av skolbiblioteket. Rapp 
menar dock att skolbibliotekarien just genom att motsätta sig utveckling och hävda att 
allt är bra som det är, ändå har makten att påverka – nämligen att bidra till det status quo 
hon önskar. Så länge skolbiblioteksverksamheten inte uppfattas ha problem lär heller 
ingen driva frågan om förändringar och förbättringar (2002, s. 54f., 60).  
 
Aronssons intervjuade bibliotekarier upplever att mycket av skolbiblioteksverksamheten 
hänger på att de propagerar och gör reklam för biblioteket för att få lärarna positivt 
inställda. Det gäller att ”serva” och skapa ett behov, enligt dem. De till och med ser en 
risk för att biblioteksutvecklingen helt avstannar om det inte finns någon propagerande 
bibliotekarie (2004, s. 54).  

3 Teori 
 
Då vi inte funnit någon renodlad teori som kunnat fungera som ramverk åt våra 
frågeställningar har vi istället valt att utgå ifrån några teoretiska utgångspunkter att 
pröva våra resonemang emot.  
 
Eftersom skolbiblioteket ingår i skolans organisation har vi tagit del av Gunnar Bergs 
teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Den bygger bland annat 
på att skolans kultur är en osynlig maktfaktor som man måste räkna med vid 
förändringsarbete. Att en negativ kultur leder till negativ utveckling skulle styrka frågan 
varför det trots anställda bibliotekarier kan ske en mycket långsam 
skolbiblioteksutveckling på somliga skolor (bland andra Markusson 2004, s. 46). I 
empirin undersöker vi hur Bergs teori tar sig uttryck i verksamheten på de skolor vi 
besökt. 
 
Vi har även tagit del av professionsteori med tonvikt på samarbete mellan skilda 
professioner, som skulle kunna belysa komplexiteten i skolbiblioteksutveckling. I 
empirin undersöker vi även i vilken utsträckning detta yttrar sig på de skolor vi besökt. 

3.1 Organisationsteori om skolan 
 
Berg försöker förstå skolan ur ett organisationsperspektiv, och ser sin teori som ett 
analytiskt instrument för att öka förståelsen av den komplexitet som utmärker skolan 
som institution och organisation (Berg 2003, s. 11). Teorin kan användas för studier av 
vad som faktiskt styr och påverkar den verksamhet och det arbete som bedrivs i skolor 
(ibid., s. 30). Syftet med teorin är att öka förståelsen av skolans styrkällor, och med 
styrkälla menas här både den formella och informella styrning och ledning som 
tillsammans formar den komplexitet som dagens skola karakteriseras av (ibid., s. 21).  
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När Berg talar om skolan som institution menar han den styrning och det uppdrag som 
staten och samhället ger skolan i form av läroplaner och statliga och kommunala 
regelsystem (Berg 1999, s. 52; 1981, s. 63).  
 
Skolan som organisation däremot styrs enligt Berg genom de åsikter som finns om vad 
skolans verksamhet ska uppnå, det vill säga de politiska intentioner som finns på 
nationell nivå, men även på kommunal nivå i form av exempelvis skolplaner. Men 
enligt Berg styrs skolan som organisation även av åsikter inom den enskilda skolan, 
skolors vardagsarbete och ledning. Skolans organisation påverkas av den gällande 
skolkulturen på varje enskild skola. Skolkulturen beror bland annat på skolans historia, 
normer och socialpsykologiska förhållanden (1981, s. 17, 75, 94). 
 
Skillnaden mellan skolan som institution och organisation tolkar vi då som styrning 
antingen på regelverksnivå eller på åsiktsnivå. Som institution ser vi skolan som en 
statlig institution bland andra statliga sådana, styrd av ett regelverk. Skolan som 
organisation däremot ser vi som en enskild arbetsplats, med sina egna specifika 
karakteristika, styrd av både politiska åsikter på olika nivåer såväl som informella 
åsikter inom arbetsplatsens väggar. 
 
En bild av varför olika skolor ser olika ut samt hur skolor styrs och fungerar är Bergs 
frirumsmodell (se Figur 1). Denna modell visar de yttre gränserna som är liktydigt med 
skolan som institution och dess styrning, som i praktiken består av skolans olika 
styrdokument. Som vi uppfattar modellen innebär utformningen av dagens 
styrdokument att ett stort ansvar överlämnas åt de enskilda skolornas ledning att 
bestämma var de inre gränserna ska dras. Var dessa gränser går kan därmed se väldigt 
olika ut på olika skolor, som får olika mycket frirum att förvalta åt den egna 
utvecklingen. Somliga skolors ledning styr upp den pedagogiska verksamheten hårt, och 
överlämnar därmed ett mindre frirum för skolutveckling inom själva kollegiet. Andra 
skolors ledning däremot ger mycket friare händer åt pedagogerna att utveckla sin 
verksamhet. Skolornas nyttjande av frirummet mellan dessa gränser styrs alltså av 
relationer mellan den yttre styrningen och den inre ledningen (Berg 2003, s. 31). 
 

 
 Figur 1: Frirumsmodellen (Berg 2003, s. 48) justerad med våra anmärkningar. 
 

De nationella och 
kommunala 
styrdokumenten 
[vår anm.] 

Rektor/skolledning 
och skolkulturen 
[vår anm.] 
 

Med det mål- och resultatstyrningssystem som idag finns 
så kan olika skolors vägar till målet se olika ut [vår anm.] 
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Berg drar slutsatsen att skolan som organisation är präglad av konflikter, inom olika 
nivåer och mellan dessa (1981, s. 91f.).  
 

Skolan som organisation karakteriseras uppenbarligen av samspelet mellan den styrning som 
utövas från samhällsnivå (den pedagogiska styrningen och den administrativa) och den 
styrning som ”kulturen” på aktörsnivå utövar. Särdrag i skolan som organisation framstår 
(uppstår) som en effekt av påverkan från båda dessa nivåer samtidigt (ibid., s. 94). 

 
Skolans kultur på aktörsnivå, det vill säga informella handlingsmönster bland skolans 
personal framför allt, är den aspekt av Bergs teori (ibid., s. 75) som vi valt att fördjupa 
oss i för att kunna studera styrning av skolbiblioteksverksamhet, då många andra före 
oss redan studerat och konstaterat vilken påverkan som utövas från ledningsnivå 
(Aronsson 2004; Rapp 2002; Holmquist & Jilcke 999; med flera).  
 
Berg menar att den historiska utvecklingen av skolan och skolans styrkällor har 
betydelse för hur den ser ut och fungerar idag. I början av 1990-talet förändrades 
skolans styrning genom de statliga besluten om decentralisering, avreglering, 
kommunalisering och införandet av ett så kallat mål- och resultatstyrningssystem. Vissa 
centralt utformade detaljregler har ersatts av ramregler. Allt detta bidrar till den 
komplexitet som skolan utmärks av idag. Med nya arbetsformer och arbetssätt, men 
också med styrdokument öppna för olika vägar till måluppfyllelse, har lärare och övrig 
skolpersonals yrkesuppgifter blivit alltmer komplexa i och med det fria rum som skolan 
som institution avgränsar och reglerar. Eftersom lärare är den största personalgruppen i 
skolan med sina yrkesnormer och sin profession, utgör de den dominerande delen av 
skolans totala kultur (2003, s. 21ff., 34). Genom sina åsikter, attityder, informella regler 
och handlingsmönster utövar de stor påverkan på verksamheten på sin arbetsplats. Det 
är därför vi närmare vill studera just lärares syn på skolbibliotek och skolbibliotekarier, 
eftersom de enligt Berg har stor påverkan för skolans utveckling och organisation.  
 
Hur ska då frirummet erövras till skolbibliotekens fördel, det vill säga hur ska man få 
skolbiblioteket integrerat i undervisningen? Enligt Berg borde detta kunna vara möjligt 
om det finns en samsyn inom kollegiet, en någorlunda gemensam uppfattning, som 
krävs för att kunna driva en utveckling (1995, s. 38f.). Vad vi finner intressant i 
sammanhanget är att om en samsyn inom kollegiet skulle kunna uppnås vad gäller 
skolbibliotekets betydelse, skulle detta kunna användas till att erövra frirummet till 
skolbibliotekens fördel. Hur verklighetens samsyn ser ut på ett praktiskt plan får 
empirin visa.  

3.2 Professionsteori  
 
Då lärare har stor ”makt” över kulturen inom skolan som organisation, enligt Berg 
(2003, s. 34), finner vi det angeläget att se närmare på professionsforskning och därmed 
få en inblick i vad som sker när två professioner ska arbeta tillsammans inom samma 
organisation. I vår studie utgår vi dock, för enkelhetens skull, ifrån att lärare och  
(skol-)bibliotekarie är professioner, trots att åsikterna går isär inom 
professionsforskningen huruvida dessa yrken verkligen kan betraktas som professioner.  
 
Andrew Abbott presenterar i sin avhandling The System of Professions professioner som 
delar av ett system för fördelning av expertarbete - förhållandet mellan professionen och 
arbetet. Abbott menar att olika yrkesgrupper konkurrerar med varandra om makten 
genom att de tror att de kan lösa problemen på ett annat och bättre sätt. Förhandlingar 
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sker mellan professionerna om vem som får göra vad och på vilket sätt (1988, s. 67ff.). 
Abbott påpekar även att professioner inte är homogena, utan består av medlemmar med 
olika status, intressen och värderingar. De av yrkesgruppsmedlemmar som har 
möjlighet att tillämpa professionens kunskapssystem i praktiken ges en högre status 
inom professionen än de medlemmar som vid sina arbetsplatser i högre grad är 
beroende av andra professioners kunskapssystem i sin verksamhet (ibid., s. 118).  
 
Gunnar Berg har också studerat skolan som en professionell organisation, och bland 
annat funnit att medlemmarna i en profession har en gemensam föreställningsram 
utifrån sin utbildning. Denna föreställningsram skapar en känsla av gemenskap och 
inbördes solidaritet och exklusivitet, samt ovilja mot yttre inblandning. Berg menar att 
yrkesetiken - de grundläggande normerna, värderingarna och attityderna - är den 
mekanism som ytterst reglerar organisationsmedlemmarnas handlingar (1981, s. 105f.). 
Denna yrkesetik tas upp på olika sätt i boken Relationships between teaching faculty 
and teaching librarians (2005) som presenterar nyare professionsforskning i USA. 
Forskningens inriktning är mot en akademisk nivå som i många fall inte varit intressant 
för vår inriktning mot skolans lägre åldrar, men somliga slutsatser kan ändå vara 
allmängiltiga för lärar- respektive bibliotekariekåren som sådan, vilket vi vill få belyst 
genom våra intervjuer.  
 
Olika forskare beskriver i boken sina studier, och bland annat konstaterar Badke att 
bibliotekarier och lärare kommer från olika kulturer som har olika prioriteringar – 
bibliotekarier fokuserar mer på lärandeprocesser medan lärare ser mer till själva 
innehållet. Han menar att lärare inte ser bibliotekarier som en sann yrkeskår, utan har 
väldigt liten insikt i deras kompetens, och därigenom uppstår en brist på respekt. Han 
hänvisar vidare till två andra studier som bland annat konstaterade att ett avgörande 
värde för lärare är deras professionella autonomi och att lärare är typiska motståndare 
mot förändring, liksom att lärare är angelägna om att behålla kontrollen över sin klass 
(ibid., s. 63f.). 
 
Vidare i boken beskriver Given och Julien sin forskning kring bibliotekariers attityder 
gentemot lärare, då de undersöker förutsättningarna för samarbete. De har funnit att ett 
positivt samarbete försvåras bland annat av missuppfattningar om varandras olika roller 
(ibid., s. 25f.). En stor majoritet av deras respondenter ansåg lärare vara ganska negativa 
i samarbetet, lärarna ansågs bland annat vara ”possessive and territorial about their 
classtime” och generellt osamarbetsvilliga – med vissa undantag för yngre lärare. 
Många bibliotekarier kände att lärarna inte förstod deras arbete och inte bemötte dem 
med någon respekt (ibid., s. 32ff.). 
 
Barbro Strömberg, fil dr vid Göteborgs universitet, har gjort en granskning av 
professionsforskningen och vad som sägs om läraryrket i Läraryrket: en profession. Ett 
dilemma för lärarna när det gäller att skaffa en vetenskaplig kunskap är att det finns en 
så stor bredd i yrket. Det finns både klasslärare, ämneslärare och yrkeslärare, men även 
olika åldersstadier i skolan. Det innebär att en klasslärare med yngre elever söker sin 
kunskap i psykologisk eller pedagogisk forskning och ämnesläraren sin kunskap inom 
sitt ämne. Lärarutbildningens organisation, funktion och syfte ställer alltså till det för 
professionaliseringen, enligt Strömberg. Olika generationer av lärare är även utbildade i 
skilda lärarutbildningskontexter med skilda utbildningsmål. Utbildningen för att bli 
lärare är kortare än traditionella professioner och det är inte alltid det krävs utbildning 
för att utöva yrket. När det är brist på utbildade lärare används ofta outbildade vikarier, 
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vilket inte gynnar professionen. Utbildningen har gått från en yrkesutbildning till att 
bedrivas på högskolenivå och vila på en vetenskaplig grund (1996, s. 37f., 72f., 76).  
 
Enligt Strömberg har lärare även låg status i samhället. För att inneha en professionell 
status måste allmänheten acceptera och sätta värde på tjänsten. Flera forskare som 
Strömberg hänvisar till menar att allmänheten saknar respekt för den kunskap lärarna 
har, och anser sig veta lika mycket som lärarna om barnuppfostran och undervisning. En 
annan orsak till den låga statusen kan bero på att de saknar inflytande och makt över sin 
arbetssituation och sina arbetsvillkor. Det är mer det speciella klimatet och kulturen som 
finns på varje enskild skola som formar lärararbetet än ”expertkunskapen”. Makten över 
lärarutövningen finns hos centrala politiska organ och administrativa instanser och de 
styrs ju av examinationsbestämmelser, politiska direktiv, läroplaner och fördelning av 
ekonomiska resurser (ibid., s. 37f., 47, 75). Klassrumsundervisning för de lägre åldrarna 
i skolan gör dessutom att varje enskild lärare arbetar ensam och självständigt. Detta 
försvårar ett professionellt kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte lärarna emellan, 
enligt Strömberg (ibid. s. 39, 74). 

4 Metod 
 
De metoder vi använder oss av är dels dokumentanalys för att se hur och vad som 
officiellt styr biblioteksverksamheten i skolan, dels en litteraturstudie över vilka krafter 
som inofficiellt är styrfaktorer i skolors vardagsarbete. För att få en inblick i betydelsen 
av ett skolbibliotek och skolbibliotekarie för läs- och språkutvecklingen har vi sökt och 
läst forskningsdokument och skrivelser från myndigheter. Vi har även gjort en 
kulturanalys i form av ett antal kvalitativa intervjuer för att få en inblick i vad lärare och 
skolbibliotekarier har för uppfattning och förhållningssätt till bibliotekariebemannade 
skolbibliotek. 

4.1 Dokumentanalys 
 
Genom dokumentanalys kan man få en förståelse för hur, och vilka, källor som styr 
skolan och i vårt fall skolbiblioteken. Det innebär för vår del analyser av enskilda 
officiella dokument - både statliga och kommunala, men även Unescos 
Skolbiblioteksmanifest. Dokumentanalys kan också, såsom i viss mån här, innebära 
jämförelser mellan olika dokument, som på ett eller annat sätt primärt berör styrning av 
skolan (Berg 2003, s. 155). 
 
Vår avsikt med dokumentanalyser är framför allt att visa vad de analyserade 
dokumenten innehåller, men även vad de inte innehåller, det vill säga läsa mellan 
raderna. Vi vill också kunna jämföra olika dokument - på såväl samma som olika 
hierarkiska nivåer - med varandra. 
 
Vi har studerat de styrdokument som idag finns gällande för skolbibliotek, som direkt 
eller indirekt berör skolbiblioteksverksamhet, men också tagit del av tidigare gjorda 
analyser för att få en så bred analysbild som möjligt. Dessa refereras till i respektive 
sammanhang. 
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4.2 Kulturanalys 
 
Med kultur i detta sammanhang avser vi den psykosociala miljön, det vill säga de 
åsikter, attityder, informella regler och handlingsmönster som påverkar verksamheten 
på en arbetsplats. Eftersom skolbibliotek i grunden är en skolfråga, har vi valt att 
studera skolkulturens betydelse för skolbiblioteksutveckling. 
 
Enligt Gunnar Berg sätter skolan som institution gränser för skolors vardagsarbete och 
gränser för skolor som organisationer. Hur skolor nyttjar det frirum som uppstår inom 
dessa gränser, det vill säga det utrymme som varje skolledning förfogar över för 
måluppfyllelse (se utförligare under kapitel 3.1), är en fråga som har med ledning av 
och i enskilda skolor att göra. Historiskt sett har inte skolor som organisationer 
någonsin haft ett så omfattande frirum som idag. För att få reda på hur detta frirum 
nyttjas av skolor kan bland annat deras skolkultur studeras och analyseras; Berg kallar 
detta för kulturanalys (2003, s. 182). Vi gör dock ingen djupanalys av skolkulturen på 
de skolor vi undersökt som Berg förespråkar inför större förändringsarbeten, utan väljer 
istället att i våra intervjuer fokusera på rådande attityder enbart kring våra 
frågeställningar.  

4.2.1 Intervjuer 
 
Berg anser att ostrukturerade intervjuer är den mest naturliga (men inte den enda) 
metoden för datainsamling i samband med kulturanalys, som innebär att 
intervjupersonerna uppmanas att i egna ord ge uttryck för sina upplevelser om 
arbetsplatsförhållanden (1995, s. 92). I vårt fall blir intervjuerna semistrukturerade då vi 
använt oss av en intervjuguide (se bilaga) som stöd för att intervjun ska hålla sig till 
ämnet. Synen på betydelsen av skolbibliotek och skolbibliotekarie för läs- och 
språkutvecklingen har varit intervjuernas huvudfråga.  
 
När det gäller intervjuer och etik så är det viktigt att den intervjuade inte känner sig 
utlämnad, är informerad om vad intervjun ska handla om, får veta att tystnadsplikt 
gäller, att inte alla frågor behöver besvaras och att de kan avbryta intervjun. Om man 
garanterar anonymitet, måste det löftet hållas, liksom ärlighet mot informanten 
beträffande projektets syfte och uppläggning. Det är också viktigt att som forskare ta 
ansvar för den kunskap som studien producerar och för det sätt på vilket den produceras 
(Trost 2005, s. 104f.; Widerberg 2002, s. 95, 190). Vi har i introduktionsbrevet, som i 
förväg gavs till informanterna, beskrivit uppsatsens syfte och talat om att informanterna 
är anonyma, vilket även upprepades innan intervjun gjordes. 
 
Forskaren har stor betydelse när det gäller kvalitativa studier. Vare sig man använder 
observationer eller intervjuer så har forskaren stor möjlighet att påverka, och gör man 
textanalyser kan det tolkas olika av olika forskare. Den kvalitativa bearbetningen 
präglas ofta av just den person som genomför arbetet. Förförståelsen, de tankar, intryck 
och känslor samt den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för 
att tolka och förstå forskningsobjektet. Hela tiden använder forskaren sin egen 
förförståelse som ett verktyg i tolkningen (Widerberg 2002, s. 17). Nu kan vår 
förförståelse vara påverkad av att vi utbildar oss till bibliotekarier och arbetar på 
folkbibliotek, vilket kan spegla vår syn på bibliotek och bibliotekariers betydelse. Detta 
är vi dock ytterst medvetna om. Samtidigt är en av oss utbildad lärare, vilket också 
påverkar förförståelsen. Den mesta inläsningen av ämnet gjordes dessutom före 
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intervjuerna, vilket sannolikt påverkat förförståelsen till viss del, men kändes 
nödvändigt för att kunna specificera våra frågeställningar men också kunna ställa rätt 
intervjufrågor. 
 
Sammanfattningsvis är vi inne och forskar i ett verksamhetsfält som ligger oss ganska 
nära. Fördelen med detta är att risken för rena misstolkningar minimeras, och 
förförståelsen gör att felaktigheter kan undvikas. Nackdelen är risken för subjektivitet i 
bedömningarna, och för mycket egna värderingar i analysen. En annan nackdel är att vi 
i viss mån kan vara kända av våra informanter, vilket omedvetet kan leda till 
tillrättalagda svar (Repstad 1999, s. 28). Detta har vi tyvärr inte kunnat undvika rent 
praktiskt, men genom att vara medvetna om problemen har vi försökt minimera 
eventuell påverkan. 

4.2.2 Urval 
 
Våra intervjuer gjordes med de två yrkesgrupper som enligt vår mening bäst kunnat 
spegla den egna skolans attityder och värderingar – lärarna och skolbibliotekarierna. 
 
Intervjuerna vi avsåg att göra i två skilda kommuner såg ut enligt följande: 
 

Kommun A                      Kommun B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vill säga, vardera en lärare för år F-3, samt en lärare för år 4-6, på skolor med en 
anställd bibliotekarie, liksom skolbibliotekarien på dessa skolor. För jämförelsens skull 
ville vi göra motsvarande intervjuer med lärare som ovan, på skolor utan anställd 
bibliotekarie. Dock uppstod en missuppfattning på Skola 3 vid urvalet, så att båda 
lärarna där arbetar med år 1-3. 
 
Sammanlagt blev det fem intervjuer vardera, totalt tio intervjuer, med fem 1-3-lärare, tre 
4-6-lärare, samt två skolbibliotekarier.  
 
Urvalet fick till viss del sin naturliga begränsning genom att det i kommun B endast 
fanns en skola som tillhandahöll en skolbibliotekarie anställd av Barn- och 
Ungdomsförvaltningen till elever från år F-6, nämligen en F-9-skola. Intervjun med 
denna bibliotekarie rörde sig dock endast kring arbetet gentemot de yngre åldrarna och 
deras lärare. Lärarna på denna skola valdes ut genom förfrågan av rektor, som ombads 
ställa frågan vid första bästa samlingstillfälle med kollegiet. Dock återkom rektorn via 
mail till oss med namn på två lärare som sitter med i biblioteksrådet, som han 
personligen frågat. Detta urvalsförfarande återkommer vi till i kapitel 7.1, där vi 
diskuterar både metod och resultat. 
 

          Skola 1 
- skolbibliotekarien 
- en lärare för år 1-3 
- en lärare för år 4-6 

               Skola 2 
- skolbibliotekarien 
- en lärare för år 1-3 
- en lärare för år 4-6 
 

          Skola 3 
- en lärare för år 1-3 
- en lärare för år 4-6 

               Skola 4 
- en lärare för år 1-3 
- en lärare för år 4-6 



 27

I kommun A fanns två F-9-skolor, där en och samma skolbibliotekarie arbetar på båda. 
Här valdes lärarna från den ena skolan, liksom skolbibliotekariens erfarenheter just 
därifrån. Lärarna valdes med hjälp av skolassistenten som talade om vilka personer som 
jobbade vid de olika stadierna.  
 
Beträffande övrigt urval, valdes i kommun A en av de största F-6 skolorna utan 
skolbibliotekarie, där lärarna fick en direkt förfrågan under ett besök i lärarrummet. Vid 
kommun B valdes skolan slumpmässigt ut genom en förfrågan hos lärarbibliotekarien, 
som i sin tur efterfrågade intervjuvilliga kollegor. 

4.2.3 Genomförande 
 
Vi valde att göra intervjuerna var för sig, då vi är distansstudenter och bor geografiskt 
långt ifrån varandra. I och med detta tyckte vi det var lämpligt att spela in intervjuerna 
med hjälp av bandspelare, efter godkännande av informanterna. 
 
Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga) med ett antal i förväg bestämda 
frågor, mer som ett stöd än något att följa slaviskt. Intervjuguiden var utgångspunkt för 
varje intervju, men följdfrågor och nya uppslag kunde tillkomma under samtalets gång. 
Så långt det var möjligt försökte vi förhålla oss neutrala, för att inte påverka 
intervjupersonen med våra egna tyckanden. Intervjuerna tog vardera 1-1½ timme att 
genomföra. Efter varje intervju renskrevs materialet utifrån bandinspelningarna, för 
utförlig analys. Vidare reflektioner kring genomförandet finns i kapitel 7.1. 

5 Dokumentanalys  
 
Kapitlet som följer består av uppsatsens dokumentanalys som samtidigt är en översikt 
över skolans olika styrdokument Vi har granskat de skrivningar som nämner ordet 
skolbibliotek, men även några närliggande formuleringar. Med detta vill vi visa vilken 
tyngd som läggs på skolbiblioteksfrågan, vilka styrmedlen är, samt i vilken utsträckning 
vi upplever att formuleringarna överensstämmer med verkligheten. Först vill vi dock 
klarlägga hur skolväsendet i Sverige ser ut i grova drag. 
 
Skolbiblioteket lyder under det svenska skolväsendet, och sedan 1991 lyder skolan 
under kommunerna, vilket bland annat inneburit att organisation och ansvar 
decentraliserats. Kommunerna ska ha nationella mål, fastställda av riksdag och regering, 
som grund för sitt arbete, men har relativt fria händer att tolka och tillämpa dessa och 
genomföra verksamheten. Det yttersta ansvaret för biblioteken på skolorna har rektorn. 
Statens skolverk är det offentliga skolväsendets centrala förvaltningsmyndighet, vars 
uppgifter bland annat består i att följa upp och utvärdera, samt främja och initiera 
utveckling och forskning på skolans område (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 44).  
 
Kulturrådets roll när det gäller skolbiblioteken liknar länsbibliotekens. Något formellt 
uppdrag finns inte, men utifrån en fokusering på folkbiblioteken aktualiseras 
skolbiblioteksfrågan ändå (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 75). 
 
Skollagstiftningen, tillika styrdokument, består idag av skollagen, förordningar och 
läroplanen Lpo94. Dessa är utfärdade av regeringen, är bindande och ska följas 
(Skolverket). Staten är skolans yttersta uppdragsgivare. Grundskoleförordningen bygger 
på skollagen och i den uttrycks vilka krav staten ställer på skolan. Läroplanen anger 



 28

riktlinjer för undervisningen och kompletteras av kursplanen, som uttrycker de krav 
staten ställer på skolans undervisning i olika ämnen. Skollagen fastställer att 
kommunerna ska ha en, av kommunalfullmäktige antagen, skolplan. I 
grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, 2 kap, 23 §) fastställs även att de enskilda 
skolorna ska ha utarbetat en arbetsplan för genomförandet av de fastställda målen. 
 
För att få en enkel överblick över skolans styrdokument, samt vems ansvar det är att 
fastställa dessa, har vi sammanställt följande modell: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Modell över skolans styrdokument 
 
Vad gäller de överordnade styrdokumenten visade sig Skollagen (1985:1100) inte 
nämna ordet skolbibliotek alls. 
I Grundskoleförordningen (1994:1194) § 4 står endast att grundskolan ska ha 
”ändamålsenliga lokaler. Den skall också ha utrustning som behövs för en tidsenlig 
utbildning. I bibliotekslagen (1996:1596) finns bestämmelser om skolbibliotek inom 
grundskolan.” Detta är alltså det enda som nämns angående skolbibliotek på högsta 
hierarkiska nivå. 

5.1 Bibliotekslagen 
 
Man hänvisar alltså i Grundskoleförordningen till Bibliotekslagen (1996:1596) och i 
dess 5 § finner man formuleringen: ”skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för 
att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 
behov av material för utbildningen”. I 7 § står att: ”Kommunerna ansvarar för folk- och 
skolbiblioteksverksamheten.” I 8 § står att: ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna 
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter 
bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 
anpassade till dessa gruppers behov.” 9 § säger att: ”Folk- och skolbiblioteken skall 
ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 
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informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning.” 
 
Kulturrådet menar i sin rapport Skolbiblioteken i Sverige att: ”Bibliotekslagens 
formulering om ‘lämpligt fördelade bibliotek’ är öppen för tolkningar, men den anger 
tydligt att skolan måste ta ansvar och planera för elevernas litteratur- och 
informationsförsörjning.” (1999, s. 29). Kulturrådet skriver vidare att lagstiftaren har 
tagit hänsyn till den så kallade finansieringsprincipen, som innebär att staten inte bör 
ålägga kommunerna nya uppgifter utan att de får möjlighet att finansiera dem med annat 
än höjda skatter. Det kommunala självstyret har också beaktats, och därför saknar lagen 
preciseringar. Bibliotekslagen är alltså, enligt Kulturrådet, medvetet mycket allmänt 
hållen. Man frågar sig vilka konsekvenserna blir vid en lagöverträdelse. För 
skolbibliotekens del är problemet enligt Kulturrådet dessutom dubbelt, eftersom lagen 
är dåligt förankrad och tycks föga känd på skolorna. Ytterst är det en fråga om vad som 
kan anses som ”lämpligt fördelade skolbibliotek”, där varken ”lämpligt fördelade” eller 
”bibliotek” är några självklara begrepp. Kulturrådet påpekar också att det heller inte är 
utrett vilken roll skolbiblioteken förväntas spela i det nationella nätverket av folk-, skol- 
och forskningsbibliotek (ibid., s. 66f.). 
 
Holmquist och Jilcke menar i sin magisteruppsats, efter att ha analyserat 
styrdokumenten, att om man på statlig nivå verkligen är allvarligt intresserad av att det 
ska finnas skolbibliotek och att de ska vara bra, bör staten precisera vad den avser med 
”lämpligt fördelade bibliotek”, samt vad en skolbiblioteksverksamhet ska innehålla 
(1999, s. 67). Dessutom menar de att måldokumenten tydligare behöver spegla 
innehållet än formen, för olika lösningar kan ge goda resultat även om formerna är 
olika. Det viktiga är att innehållet är så klart formulerat att det är utvärderingsbart, för 
annars tror de inte att någon utveckling kommer att ske (ibid., s. 69). Även Skolverket 
har i sin Rapport nr 166 (1999, s. 7) kommit till samma slutsats, nämligen att oklara 
politiska målsättningar kan vara en av flera förklaringar till att avsedda resultat uteblir. 

5.2 Läroplanen 
 
I läroplanen; Lpo94, enligt den senaste förordningen (SKOLFS 1994:1), står att läsa 
under punkt 1; Skolans värdegrund och uppdrag; En likvärdig utbildning: ”Skollagen 
föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet 
den anordnas.” (1 kap. 2 §).  
Enligt vår mening kan den aldrig bli det, så länge den är ett kommunalt ansvarsområde 
där kommunerna har olika ekonomiska förutsättningar vilket leder till att 
skolbiblioteken särskilt uppvisar olika förutsättningar. 
Under punkt 2.1; Mål och riktlinjer; Normer och värden står bland annat att ”Skolan 
skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation 
och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.”  
Under punkt 2.2; Mål och riktlinjer; Kunskaper står att ”Skolan skall ansvara för att 
eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ 
och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.” Vid 
strävansmål står exempelvis att skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt 
och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk. Vid uppnåendemålen 
står bland annat att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
bland annat behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 
idéer och tankar i tal och skrift.  
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Under punkten 2.8; Mål och riktlinjer; Rektors ansvar står att läsa att ”Rektorn har 
ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar ... 
bland annat för att … skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 
handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 
utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”.  
 
Lpo94 avspeglar avregleringen inom skolans område menar Berg, Groth, Nytell och 
Söderberg. Jämfört med de tidigare läroplanerna skiljer den sig till såväl innehåll som 
form. Skrivningarna består av ett antal allmänt formulerade mål att ”uppnå” och ”sträva 
mot”. Riktlinjerna domineras av ett antal ”skall-satser” som riktas i form av åligganden 
mot i första hand lärarpersonalen, men även mot skolans övriga personal. Rektorns 
pedagogiska lednings- och resultatansvar understryks dock i särskilda avsnitt. Skollagen 
och skolförordningarna är numera formellt sett mer resultat- och målstyrd och mindre 
regel- och ramstyrd (1999, s. 107f.). 
 
Amborn och Hansson har analyserat hur läroplanen (Lpo94) påverkar undervisningen. 
De menar att Lpo94 mer än Lgr80 betonar en helhetssyn på språket, vilket borde 
innebära att arbetet med skönlitteraturen, det vill säga metoderna, ska utvecklas med 
läroplanens helhetssyn som utgångspunkt. De menar också att många skolors kursplaner 
är mer eller mindre direkt hämtade ur Lpo94, vilket tyder på att statens och riksdagens 
direkta inflytande på undervisningen i landets kommunala skolor har ökat. När de lätt 
mätbara kunskaperna ges större utrymme på grund av lärarens osäkerhet i förhållande 
till läroplanen, riskeras att litteraturens komplexa men kanske svårmätbara effekter på 
färdighetsutvecklingen går förlorade. I begreppet ”återberätta” finns till exempel 
ingenting av kritisk granskning eller personlig tolkning av det lästa, och läsningen 
verkar främst vara ämnad att utveckla den tekniska läsförmågan. De är därmed kritiska 
till den låga ambitionsnivån (1998, s. 11f, 15f.). 

5.3 Skolbiblioteksmanifestet 
 
År 2000 gav Svenska Unescorådet ut Skolbiblioteksmanifestet. Trots att detta inte är 
något statligt styrdokument utan snarare direktiv som ålagts staten utav ett FN-organ, 
har vi valt att belysa det här bland övriga statliga styrdokument.  
 
Avsaknaden av ett särskilt manifest för skolbiblioteket kan länge ha bidragit till att 
utvecklingen inte varit lika gynnsam som folkbiblioteken, eftersom det funnits ett 
manifest för folkbiblioteket sedan 1947. I Skolbiblioteksmanifestet trycker man på att 
skolbiblioteken är en del i utbildningsväsendet och att de spelar en viktig roll för 
utbildning och kultur. Det ställs krav på att det ska finnas fackutbildad personal på 
skolbiblioteken och att det i läroplanerna och de lokala arbetsplanerna anges tydliga 
mål, prioriteringar och verksamhetsområden för skolbiblioteket, att skolbiblioteket 
organiseras och drivs professionellt, att det ska vara öppet för alla inom skolan och att 
man uppmuntrar samarbete med skola, föräldrar och andra bibliotek. 
 
I manifestet står bland annat följande av relevans för vår uppsats att läsa:  
 

Erfarenheten visar att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik 
förbättras när bibliotekarier och lärare samarbetar. ... Skolbiblioteket är en viktig del i en långsiktig 
utbildningsstrategi, för läskunnighet liksom för ekonomisk, social och kulturell utveckling. ... 
Skolbiblioteken skall ha tillräckliga och varaktiga anslag för utbildad personal, material, teknik och 
annan utrustning. ... Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utbildning och kultur, för att främja läs- 
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och skrivkunnigheten och förmågan att söka information. Skolbibliotekets grundläggande uppgifter 
omfattar följande: Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och 
läroplaner. Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare. ... 
Att främja läsning ... Skolbiblioteket kan fullgöra dessa uppgifter genom att upprätta handlingsplaner 
… med hjälp av utbildad personal. ... Den fackutbildade skolbibliotekarien har ansvar för ledning och 
planering av arbetet. En effektiv och åskådlig verksamhet förutsätter … bland annat … att 
skolbiblioteket organiseras och drivs professionellt (Unesco:s skolbiblioteksmanifest 2006, s. 13ff.). 

 
Skolbiblioteksmanifestet påpekar alltså på ett flertal ställen i sin text hur viktigt det är 
att personalen är utbildad för sin uppgift.  
 
Markusson ifrågasätter i sin magisteruppsats varför skolbiblioteksmanifestet inte fått det 
genomslag i den svenska grundskolan, som man kunde vänta sig. Hon menar att en 
anledning kan vara att ingen har satt grundskolans skolbiblioteksverksamhet i prövning 
gentemot manifestet. Dessutom brister det i viljan att pröva skolbiblioteksverksamhet 
gentemot befintliga styrdokument överhuvudtaget, menar hon (2004, s. 45). Hon menar 
dock att åberopandet av Unescos Skolbiblioteksmanifest skulle kunna vara den starka 
yttre påtryckning som krävs, då Sverige av hävd ogärna underlåter att leva upp till ett 
FN-dokument (ibid., s. 22ff., 44).  

5.4 Skolplanen 
 
Kommunernas uppgift är att inom de statliga ramarna verkställa sitt uppdrag, sedan 
kommunaliseringen av skolan 1991. Kommunerna kan helt självständigt skapa den 
politiska nämndorganisation, lednings- och övrig skolorganisation som man på 
kommunalpolitisk och tjänstemannanivå finner mest ändamålsenligt. Endast rektor är 
obligatorisk som skolledare i det kommunala skolsystemet. Den kommunala 
nämnden/erna är ålagda att upprätta en skolplan, där det ska stå hur kommunen ska 
förverkliga den nationella läroplanens mål. Skolplanen godkänns av 
kommunfullmäktige och kommunen ska även se till att den kontinuerligt utvärderas och 
revideras (Berg et. al. 1999, s. 49). 
 
Skollagen säger följande om Skolplanen: ”I skolplanen, som antas av 
kommunfullmäktige, ska varje kommun beskriva hur dess skolväsende skall gestaltas 
och utvecklas.” (2002, 2 kap 8 §). För våra undersökta kommuners del nämns 
skolbiblioteken på följande sätt i respektive skolplan: I den ena kommunen står endast: 
”Utvecklingen av skolbiblioteken som en integrerad del i undervisningen ska fortsätta.” 
I den andra kommunens skolplan nämns inte något om bibliotek. Däremot hänvisar man 
till kommunens årliga kvalitetsredovisningar och dess åtgärder som också anges som 
måldokument. I 2005 års kvalitetsredovisning står att användningen av skolbiblioteken 
ska utvecklas så att allt fler elever använder skolbiblioteken. 
 
Vi tolkar detta som att skolbiblioteksutveckling i de berörda kommunerna inte har 
någon djupare politisk förankring, då formuleringen i det ena fallet handlar mer om 
pedagogiken snarare än skolbiblioteket som resurs för både lärare och elever. I det andra 
fallet ser man endast till att eleverna ska använda skolbiblioteken, men talar inte om hur 
skolbiblioteket ska användas eller hur det ska utvecklas. 
 
Skolverket kommer i sin rapport nr 166 Skolpolitiker, eldsjälar och andra aktörer. Hur 
styr kommunerna skolan? fram till flera för vår del mycket intressanta slutsatser. Bland 
annat att: 
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Skolpolitikerna kan vara, men är inte självklart, en aktiv aktörsgrupp när en skolfråga 
initieras och bereds. Vårt material visar att de sällan initierar frågor. Istället får vi en bild av 
skolpolitikerna som huvudsakligen reaktiva snarare än aktiva; de agerar först då det finns ett 
färdigt förslag att ta ställning till och fatta politiska beslut om. ... Det generella mönstret … är 
således att skolpolitikerna mycket sällan agerar i själva initieringsfasen. Däremot styr de 
skolan på andra sätt. Vår bild är att det främst är genom resurstilldelningen som skolpolitiker 
gör sina prioriteringar. ... Överlag ser vi att den politiska dagordningen starkt påverkas av 
tjänstemännen. Det är främst förvaltningen som reagerar på signaler från verksamheten och 
omvärlden. Det är förvaltningen som bereder ärenden, där de politiska ramarna är angivna, 
och kommer med förslag till lösningar, som sedan läggs fram för politikerna att ta ställning 
till (ibid., s.33, 40). 

 
En annan intressant slutsats som Skolverket kommer fram till är att: 
 

 ... många fritidspolitiker talar om hur svårt det är att ha en ingående kunskap om och 
överblick över skolan (ibid., s. 41). ... särskilt fritidspolitikerna har små möjligheter att skaffa 
sig den kunskapen inom ramen för sitt uppdrag. Fritidspolitiker är dock inte någon enhetlig 
kategori. Några är fritidspolitiker i ordets bokstavliga mening, det vill säga de arbetar i sin 
ordinarie tjänst till hundra procent och sköter sitt politiska uppdrag på fritiden, medan andra 
är tjänstlediga, till exempel till femtio procent. Förutsättningarna för att skaffa sig kunskap 
om skolan ser således mycket olika ut (ibid., s. 34). 

 
För en del politiker handlar styrning om att skapa visioner och formulera mål för 
verksamheten och inte lägga sig i enskildheter. I det sammanhanget kan somliga 
politiker, om de vill, ha stora möjligheter att skaffa sig information vid sidan av de 
formella informationsvägarna, och senare framföra sina synpunkter på detaljer de har 
kunskaper om, när det gäller enskilda förhållanden. Skolverket menar att detta avspeglar 
sig i den enskilde politikerns syn på sin roll (ibid., s. 34). 
 
Vidare finner Skolverket, när det gäller skolpolitikernas benägenhet och förmåga att 
följa upp och utvärdera verksamheten, att rektorer och i synnerhet lärare upplever att 
skolpolitiker sällan ställer frågor om verksamheten. Skolverket menar också att det för 
kommunfullmäktiges del inte bara handlar om en ”formell” påverkan genom att anta 
skolplanen, utan att frågor faktiskt kan lyftas från skolpolitikernas bord och beslutas i 
fullmäktige om bara intresse och politisk vilja finns (ibid., s. 36).  
 
Slutligen finner rapporten att det i många kommuner finns ett glapp på systemnivå, 
mellan dels den arena där styrningen formuleras i beslut och målsättningar för skolan 
och som ofta konkretiseras i planer för olika delar av verksamheten, och den arena där 
verksamheten får sin slutliga utformning. Slutsatsen är att besluten ofta stannar på 
rektorsnivå, och när så inte är fallet kan det förklaras med en tydlighet i den politiska 
styrningen och med rektors pedagogiska ledarskap (ibid., s. 51f.). 
 
I Skolverkets rapport Vem tror på skolan konstaterades att allmänhet och föräldrar inte 
tycker att kommunen har klarat av att ta tillräckligt ansvar för skolverksamheten. 
Förtroendet för hur kommunalpolitiker sköter sitt arbete är litet. Minst legitimitet har 
kommunalpolitiker i lärarnas ögon. Så många som 85 procent av lärarna anser att 
kommunerna inte klarar av att ta ansvar för skolverksamheten och skolplanen tycks 
spela en relativt liten roll för lärarna i deras arbete. Den misstro som riktas mot 
kommunpolitiker och skolplan är enligt rapporten förmodligen delvis ett uttryck för 
missnöje över att många kommuner har tvingats till ekonomiska nedskärningar i 
skolverksamheten. Men förklaringen till att skolplanen betyder relativt lite för lärarna 
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kan också vara de brister i många skolplaner som bland annat Skolverket 
uppmärksammat. Många skolplaner är inte tillräckligt konkreta, aktuella och tydligt 
kopplade till skolverksamheten för att kunna fungera som styrdokument. Ytterligare en 
förklaring kan vara att de lokala politikerna inte anses ha tillräcklig kompetens i 
skolfrågor. De nationella styrdokumenten har dock större legitimitet än de kommunala. 
De allra flesta lärare ställer sig bakom de nationella målen och menar även att nationella 
läroplaner och kursplaner har stor betydelse i deras arbete (1998, s 11ff.).  

5.5 Lokal arbetsplan 
 
Statens Kulturråd menar att det i den lokala arbetsplanen ska finnas konkreta 
genomföranden för att uppnå läroplanernas och skolplanernas mål. ”Läroplan, skolplan 
och arbetsplan bör alltså ge uttryck för samma mål, men med olika grad av precisering 
och konkretion.” (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 42). I Skolverkets översyn av 
läroplanerna noterades också att det dels finns väldigt lite forskning kring i vilken 
utsträckning läroplanen verkligen följs och dels att många nationella beslut sällan 
behandlas ute på de enskilda skolorna (Samverkande styrning 2001, s. 41f.). Likaså 
konstaterades att skolors lokala arbetsplaner oftast inte har någon reell betydelse för 
styrning av verksamheten, då dessa på 1980-talet dominerades av de nationella 
kursplanernas skrivningar, och på 1990-talet följde den kommunala skolplanens 
innehåll. Vidare visade det sig att planerna var skrivna av lärare för lärare och tycktes 
inte syfta till att kommunicera med andra grupper som elever och föräldrar och att de 
relativt ofta innehöll legitimeringar av redan upparbetade rutiner och sällan angav några 
utvecklingsfält för verksamheten (ibid., s. 19).  
 
I kapitel 7.1 följer en närmare presentation av de skolor vi intervjuat lärare och 
bibliotekarier på. Vi har för enkelhetens skull valt att endast benämna dem som Skola 1, 
2, 3 respektive 4. I de berörda skolornas arbetsplaner, som vi tagit del av på skolornas 
respektive hemsida alternativt kontaktat rektor/expedition om, fann vi följande om 
skolbiblioteket: Skola 1 har en väl genomarbetat lokal arbetsplan, dock finns inte 
skolbiblioteket nämnt i denna. Däremot finns skrivelsen Handlingsplan för 
biblioteksverksamheten, som anger fyra övergripande mål. Den innehåller även olika 
punkter för vad varje årskurs ska lära sig och göra. Det finns dock inget datum när 
planen är gjord, vem som gjort den eller hur man ser till att målen uppfylls. Skola 2 
saknar helt en lokal arbetsplan. I Kvalitetsredovisningen för 2005 finner vi dock 
rubriker såsom Resultat och Måluppfyllelse som relateras till nationella mål liksom mål 
i den kommunala skolplanen. Skola 3 har heller ingen lokal arbetsplan, men däremot en 
skrift som heter Kvalitetsredovisning. Enligt assistenten på skolan så används denna i 
stället för en arbetsplan. Kvalitetsredovisningen är väldigt enkelt formulerad och 
skolbiblioteket är inte nämnt. Skola 4 har en arbetsplan men nämner ingenting om 
biblioteksverksamheten i den. 
 
Det är fastställt i grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) 2 kapitlet 23 § att en lokal 
arbetsplan ”skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig personal samt 
företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Rektorn beslutar om arbetsplanen.” 
Detta står även att läsa i Lpo94, under punkten 2.8 Rektors ansvar att: ”Rektorn 
ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och 
utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen och till målen i skolplanen och den 
lokala arbetsplanen.” Eftersom de enskilda skolorna ska ha utarbetat en arbetsplan för 
genomförandet av de fastställda målen, och grundskoleförordningen bygger på 
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skollagen, är avsaknad av lokal arbetsplan egentligen ett brott mot denna. Rektorn på 
Skola 2 informerar dock om att de fått dispens av Skolverket vad gäller en utformning 
av en lokal arbetsplan, då man istället arbetar utifrån ett särskilt Kvalitetsarbete där 
fokus ligger på några enskilda arbetsområden utvalda läsårsvis. Skolbiblioteket nämns 
inte i detta eftersom det istället har sin egen lokala verksamhetsplan som utvärderas och 
revideras varje läsår. Denna detaljerade verksamhetsplan har sammanställts av 
biblioteksrådet där rektor, lärarrepresentanter samt skolbibliotekarie ingår.  
 
Sammanfattningsvis finner vi kommunernas styrdokument knappast tydligare 
formulerade än något statligt styrdokument, och detsamma gäller de skolors 
arbetsplaner där vi gjort våra intervjuer, som inte berör skolbibliotek överhuvudtaget. 
Det skulle ju ha varit där, i de lokala arbetsplanerna, som det konkreta 
utvecklingsarbetet skulle ha formulerats, utifrån vad skolplanen ålade skolorna. Det är 
dessutom i den lokala arbetsplanen som det lokala inflytandet kan bli starkt, då de 
nationella riktlinjerna medvetet lämnar tolkningsutrymme för det praktiska utförandet. 
Det är just detta tolkningsutrymme som är det frirum Berg syftar till, som ur vår 
vinkling skulle kunna användas till skolbibliotekens fördel, om det var önskvärt. Ser 
man ytterligare till Bergs teori om skolan såsom komplex och konfliktfylld, där den 
enskilda skolans tradition och kultur utgör en stark maktfaktor, blir denna än mer giltig 
när ansvaret för skolans faktiska verksamhet flyttas från nationell till lokal nivå.  

6 Kulturanalys 
 
I detta kapitel redovisas kulturanalysen som består av intervjuer med två 
skolbibliotekarier och åtta lärare. Empirin ger en bild av hur skolkulturen kan te sig i 
verkligheten – vilka åsikter, attityder, informella regler och handlingsmönster som kan 
förekomma. I första delen presenteras skolorna och respondenterna. Sedan följer utdrag 
ur intervjuerna som vi placerat in under rubriker som speglar våra frågeställningar. 
Avslutningsvis görs en sammanfattning i form av en analys och tolkning av 
intervjuerna. 

6.1 Presentation av intervjuunderlaget  
 
För att kunna garantera våra respondenter fullständig anonymitet har vi inte namngivit 
vare sig intervjupersoner eller skolor. Istället väljer vi att kalla dem: 
Skola 1, vars lärare från år F-3 kallas 1-L (L för f.d. Lågstadiet) 
 vars lärare från år 4-6 kallas 1-M (M för f.d. Mellanstadiet) 
 vars skolbibliotekarie kallas 1-B (B för Bibliotekarie) 
På Skola 2 motsvarande, det vill säga 2-L, 2-M respektive 2-B 
På Skola 3; 3- (L – båda lärarna här arbetar på f.d. Lågstadiet - år 1-3, därför 

benämnda 3-L samt 3-L2). Skola 3 har ingen skolbibliotekarie 
På Skola 4; 4- (L eller M beroende på vilket stadium denne arbetar på). Skola 4 har  
   heller ingen skolbibliotekarie 
 
Skola 1 och 3 är belägna i samma kommun – A, geografiskt avlägset från kommun B 
med Skola 2 och 4. Intervjuerna utfördes under november 2006. 
 
Skola 1 och respondenterna 
Skola 1 är en av kommunens två tätortsskolor och här finns elever från år F-9. 
Skolbiblioteket ligger mitt i skolbyggnaden bemannat 10 timmar i veckan med en 
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fackutbildad skolbibliotekarie (respondent 1-B) och en resursperson (via 
arbetsförmedlingen och utan bibliotekarieutbildning) på heltid. Skolbiblioteket är därför 
bemannat och öppet under skoltid. Datasystemet som används är Bibliomatik, vilket 
endast innehåller denna skolas böcker. Böckerna är uppställda enligt SAB-systemet. 
Respondent 1-B är en 25-årig kvinna. Hon blev klar med sin utbildning 2005 och blev 
anställd som skolbibliotekarie samma år i denna kommun och skola. Hon har en 75 %-
tjänst fördelat på de två tätortsskolorna. 
Respondent 1-L är en 60-årig kvinna som arbetat som lärare i samma kommun sedan 
sin examen 1968. Under sina 38 yrkesverksamma år har hon arbetat 36 år vid denna 
skola. Nu undervisar hon en etta.  
Respondent 1-M är en 35-årig man. Han tog sin lärarexamen 1994, år 1-7 och i ämnena 
matte och no. Han har sedan dess arbetat som lärare i två olika kommuner. Vid denna 
arbetsplats har han jobbat sedan höstterminen 1998. Han jobbar nu som lärare i en fyra, 
och har varit yrkesverksam under 12 år. 
 
Skola 2 och respondenterna 
Skola 2 är i mångt och mycket den andra kommunens motsvarighet till skola 1, med 
elever från år F-9. Skolbiblioteket ligger centralt i skolan, och är ett integrerat folk- och 
skolbibliotek, med en av skolan anställd fackutbildad bibliotekarie på en 75 % tjänst. 
Till sitt stöd har hon i viss mån folkbibliotekets personal. I stora drag är hon tillgänglig 
för skolans elever mellan klockan 8 och 13. Det integrerade bibliotekets böcker är alla 
inlagda i Book-IT, liksom kommunens övriga skolbiblioteks böcker. 
Respondent 2-B är en kvinna i 30-årsåldern, som har varit bibliotekarie sedan 2001, 
och anställdes då som nyutexaminerad på denna skola. Bortsett från en föräldraledighet 
har hon totalt varit verksam i ca 4 år. När hon anställdes fanns varken skolbibliotek eller 
-verksamhet att tala om, utan hon fick bygga upp allt ifrån grunden, utan någon 
erfarenhet men med stöd av sina folkbibliotekskollegor. Verksamheten tog därför lång 
tid att bygga upp, och detta skapade en hel del negativism inom kollegiet, som hade fått 
avsätta personalresurser för tillsättningen av en bibliotekarie. 
Respondent 2-L är en kvinna i 60-årsåldern, som varit lärare i ca 35 år, varav 30 på 
denna skola. Hon har alltid undervisat på lågstadiet (år 1-3), och har nu en tvåa. 
Respondent 2-M är en kvinna i 45-årsåldern, som varit lärare i ca 10 år, i samma 
kommun, varav åtta år på denna skola. Hon har jobbat med elever från år 1-5, men har 
just nu en femma. 
 
Skola 3 och respondenterna 
Skola 3 är en av de större landsortsskolorna i kommunen och har F-6-elever. 
Skolbiblioteket fick ett centralt läge och upprustades för tio år sedan i samband med 
ombyggnation av skolan. Skolbibliotekets inköp och inläggning av böckerna i 
Bibliomatik sköts av en lärare (respondent 3-L2) som gör detta på ”fritiden”, oavlönat. 
Skolbiblioteket är öppet så att eleverna kan sitta och arbeta där, men bara låna böcker 
när läraren är med. Böckerna är inte uppställda enligt SAB-systemet och är inte märkta 
med signum på bokryggarna. Skönlitteraturen är uppdelad i bilderböcker och övriga och 
står efter författare. Facklitteraturen är grovt indelat efter vilket ämne de handlar om. 
Det är ingen större ordning eftersom ingen har tid att hålla ordning i hyllorna. 
Respondent 3-L är en 60-årig kvinna som undervisar en etta. Hon tog sin lärarexamen 
1970 och har sedan dess arbetat som lärare i samma kommun, men vid tre olika skolor, 
det vill säga varit yrkesverksam i 36 år. Vid denna arbetsplats har hon jobbat sedan 
1982. Hon har inte arbetat vid någon skola där det funnits någon fackutbildad 
bibliotekarie. 
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Respondent 3-L2 är en 50-årig kvinna som undervisar en trea. Hon tog sin lärarexamen 
1976 och har sedan dess arbetat som lärare i samma kommun, men vid olika skolor. Vid 
denna arbetsplats har hon jobbat sedan 20 år, men varit yrkesverksam i 30, och varit 
lärarbibliotekarie i 17 år. Hon har inte arbetat vid någon skola där det funnits någon 
fackutbildad bibliotekarie.  
 
Skola 4 och respondenterna 
Skola 4 är en av kommunens tätortsskolor med elever från år F-6. Skolan är inhyst i en 
äldre byggnad, och dess framtid är i någon mån oviss. Sedan något drygt år tillbaka har 
skolans bibliotek fräschats upp lite, och bibliotekets böcker blivit inlagda i kommunens 
gemensamma katalogsystem Book-IT. Det är inhyst i ett mindre klassrum och skötsel, 
inköp och inläggning av böcker, samt utlån delar två personer på, dels en 
skolbiblioteksansvarig lågstadielärare samt en skolbiblioteksansvarig fritidsledare. 
Skolbibliotekslokalen används från ca kl.13 på eftermiddagarna till Fritids egen 
verksamhet. De skolbiblioteksansvariga, främst fritidsledaren, håller öppet på 
förmiddagarna, och då framförallt till grupper vars lärare bokat upp sig, då utlån bara får 
göras av de skolbiblioteksansvariga. Sporadiska besök av elever är mindre frekventa. 
Respondent 4-L är en kvinna i 60-årsåldern, som jobbat som lärare i kommunen i 22 
år, varav 14 på denna skola, men tidigare även på andra håll i landet. Hon har alltså en 
lång lärargärning bakom sig, dock aldrig från en skola med bibliotekarie, och undervisar 
för närvarande en trea. 
Respondent 4-M är en kvinna i 50-årsåldern, som gått sin lärarutbildning på senare år. 
Hon var färdig 1998, kom till denna skola ett år senare, och har alltså ca 8 års 
lärarerfarenhet. Hon undervisar nu i en sexa, samtidigt som hon håller på att läsa 
specialpedagogik. Genom de egna barnen har hon viss erfarenhet av skolbibliotek med 
fackutbildad bibliotekarie. 

6.2 Intervjuresultat  

6.2.1 Hur skolbiblioteksverksamhet med en professionell bibliotekarie kan 
främja läs- och språkutvecklingen 
 
Eleverna uppskattar biblioteket väldigt mycket, tycker de båda skolbibliotekarierna. 
Respondent 1-B säger att barnen i de lägre åldrarna fortfarande tycker att böcker är 
otroligt spännande, och att de dessutom tycker att bemötandet är viktigt. De uppskattar 
att hon minns vad de heter, vad de har läst tidigare, att hon frågar vad de tyckte, och 
därigenom kan lotsa dem vidare vad gäller lästips. Hon försöker även att diskutera 
böckerna efter att eleverna läst dem, så gott hon hinner.  
 
Även skolbibliotekarierespondent 2-B upplever det på liknande sätt. Hon stöttar lärarna 
med lämpliga medier, men framför allt hjälper hon barnen till rätt bok. Hon tycker att 
barnen är med väldigt mycket i hela verksamhetsprocessen, att de är mycket duktiga på 
att vara delaktiga, att söka själva, att be om hjälp etc. Sin bibliotekariekompetens tycker 
hon kommer bra till nytta i läs- och skrivutvecklingen, genom att hon kan hjälpa till att 
hitta böcker på rätt nivå för barnen – där känner hon att hon är en del i läsprocessen. 
Åtminstone när det gäller enstaka barn, där det krävs mer speciella punktinsatser. Hon 
tycker det är väldigt glädjande när hon får bekräftelse på att läsutvecklingen går åt rätt 
håll. Bokprat består idag av tips kring böcker som barnen inte läst – till samtal kring 
lästa böcker har hon inte kommit än, främst på grund av tidsbrist. Hon tycker sig inte 
heller ha den kunskap hon tror skulle behövas för att jobba mer aktivt med läs- och 
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språkutvecklingen. Hon menar att hon i alla fall inte har den med sig från 
bibliotekarieutbildningen. Dock känner hon sig absolut övertygad om sin betydelse för 
barnen – hon gläds med barnen efter sina bokprat som ger dem en väldig läslust; ”…det 
riktigt lyser i deras ögon och så blir det nästan slagsmål om vem som ska få låna boken 
först. Är inte det läsglädje, så vet jag inte vad som i så fall skulle vara det…”. 
Lärarrespondent 2-M på samma skola konstaterar också att det nog ”är mycket mera 
bok i huvudet på barnen numera.” 
 
Samtliga lärarrespondenter som har en skolbibliotekarie tycker att det bästa med denne 
är att hon finns på plats i biblioteket och tar hand om eleverna, så att de när som helst 
kan skicka dem till skolbiblioteket för att låna böcker. De upplever det som en stor 
trygghet och stor service att veta att de får den hjälp de behöver. Bemanningen av 
skolbiblioteket är å andra sidan det som de övriga respondenterna också framhåller 
mest. 
 
Respondent 3-L menar att om skolbiblioteket skulle tas bort skulle det bli ett ramaskri. 
Hon påtalar även en oro på grund av att det finns en filial på orten - om skolbiblioteket 
skulle läggas ner skulle eleverna tvingas gå dit, vilket betyder att de måste planera dessa 
besök eftersom det är en bit att gå. Viktigast med ett skolbibliotek är den nära tillgången 
och att de när som helst kan gå dit. Även lärarna på Skola 2 tycker att tillgängligheten är 
av ytterst stor vikt. 
 
När det gäller betydelsen av en professionell bibliotekarie så är detta inte så väl uttryckt 
bland lärarrespondenterna 1-M, 3-L och 3-L2, som alla jobbar i samma kommun. Den 
gemensamma synen hos dessa lärare, när det gäller en skolbibliotekarie, är att det är en 
extra personal som kan hjälpa till och som ansvarar för biblioteket. Lärarrespondenterna 
2-L och 2-M däremot, som har en bibliotekarie att tillgå, menar att verksamheten har 
utvecklats till en fantastisk tillgång och service som de inte skulle kunna tänka sig att 
vara utan, utan tvärtom skulle vilja ha mycket mer utav, om det var möjligt; ”Alla vill 
ha väldigt mycket av henne. Hon får hålla hårt i sina timmar, alla sliter i henne, det är 
nu alla har börjat komma på hur bra det är med henne…” (2-M). Samtidigt upplever de 
att hon är en källa de nog är lite dåliga på att utnyttja, att bibliotekarien ofta glöms bort i 
planeringar etc. 
 
Båda våra intervjuade bibliotekarier används av lärarna till att presentera biblioteket, 
högläsning, att plocka ihop böcker till temaarbeten, att hjälpa eleverna välja böcker, att 
låna ut böcker och för bokprat. När det gäller bokprat så är det en mycket uppskattad 
tjänst hos både lärare och elever på båda skolorna som har en bibliotekarie: ”… då är 
dom ju hur sugna som helst. Det blir ju ett riv och ett slit efter vissa böcker. Så det är ju 
jätteviktigt.”(1-L). När skolbibliotekarien på Skola 1 har högläsning diskuterar hon det 
lästa med eleverna direkt efteråt. Men vanligast är att läraren tillsammans med eleverna 
eller eleverna själva i grupp har diskussioner och att bibliotekarien inte alls utnyttjas till 
detta. Bibliotekarien är inte med i själva undervisningen utan kommer och pratar om 
böcker eller har högläsning.  
 
En annan fördel med en fackutbildad skolbibliotekarie, som bara en lärare, 1-L, 
uttryckligen poängterar, är att skolbibliotekarien har tiden och kunskapen att hänga med 
i bokutgivningen med att läsa böcker och resuméer. Respondenten menar även att en 
lärare inte hinner engagera sig i skolbiblioteket samtidigt som man arbetar som lärare. 
”De [bibliotekarierna; vår anm.] är ju duktiga på böcker, nyheter och svårighetsgrad och 
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lite så där. Och vi kanske är duktigare på vad våra barn klarar av, så då kan vi utbyta 
det. … Det väller ju in böcker. Vi har ju ingen chans att hinna med att varken läsa eller 
läsa resuméer om alla böcker.” (1-L). Indirekt antyds detta även hos andra respondenter 
genom kommentarer som: ”Det finns så mycket nya böcker, bra böcker, roligare 
böcker.” (2-L) och ”… jag tycker att biblioteket ska underlätta och hjälpa oss med det 
som de är proffs på. Jag är inte inläst på så mycket böcker. ... Det är detta de är så 
mycket bättre på än vad jag är.” (2-M). 
 
Bok&Band är något som mest används på mellanstadiet och till elever med särskilda 
lässvårigheter. Eleverna tycker att det är lite pinsamt att lyssna på en bok, enligt 
respondent 1-M, som genom bibliotekarien ser en möjlighet att få bort denna stämpel.  
 
Sammanfattning  
Enligt våra respondenter gynnar en professionell bibliotekarie elevers läs- och 
språkutveckling genom: 
• att regelbundet kunna ge mycket boktips och bokprat – denne är ju någon som kan 
sina böcker. Samtliga respondenter upplever att denna lässtimulans är oerhört 
betydelsefull; detta har ökat elevernas läsande och intresse för böcker. 
• att tillhandahålla en god bokservice. ”Rätt bok till rätt person” har ökat läsandet och 
intresset, och på skolorna med en skolbibliotekarie erhålls även mycket stöd vad gäller 
lämplig facklitteratur till temaarbeten etc. 
• tilliten. Samtliga lärarrespondenter som har en skolbibliotekarie uppskattar mycket 
den trygghet och service de upplever sig få genom att barnen alltid kan få exakt den 
hjälp de behöver, när de behöver den. 

6.2.2 Förutsättningar för att en professionell skolbibliotekarie ska kunna 
fungera som ett stöd för läs- och språkutvecklingen 
 
På båda skolor med en skolbibliotekarie framhålls att det är viktigt med mål för 
biblioteksverksamheten – både för lärarnas och för bibliotekariens skull. På Skola 2 
menar bibliotekarien 2-B att:  
 

... nu vet de vad de kan begära av mig, och jag kan begära saker av dem. Vi har en grund att 
stå på. Vi har mål som vi gemensamt har varit med och arbetat fram, så de kan inte komma 
och säga att de är missnöjda, för de har själva varit med och utvecklat det. Missnöjda kan 
man ju vara, men man kan revidera och ändra om … Jag måste ju få veta vad de vill ha ut av 
mig, vad jag ska kunna hjälpa till med, åt dem. Verksamheten, det är ju jag … 
Verksamhetsplanen är ett jättebra stöd i mitt arbete. Nu kan man hänvisa till den om man är 
tvungen att tacka nej till något [t. ex. på grund av tidsbrist; vår anm.] (2-B).  

 
En gång per år revideras verksamhetsplanen på Skola 2 och dialogen är bra, både med 
lärarna och med rektorn, även om det tagit tid att nå dithän. ”Jag hade ju inga kanaler 
utåt från början, ingen väg att nå lärarna, ingen att bolla verksamhetsidéer med … I 
början var det ’lärarna mot mig’, fast det egentligen var de som var mina kollegor – det 
var ju dem jag skulle bygga upp verksamheten med. Det är ju deras bibliotek, inte mitt.” 
(2-B). 
 
Även på Skola 1 finns en handlingsplan för biblioteksverksamheten. Respondent 1-B 
vet dock inte riktigt vilka som har gjort denna plan då hon inte själv varit inblandad, 
men tror att det är ”biblioteksgruppen”. Skolbibliotekarien 1-B har istället på eget 
initiativ sammanställt en verksamhetsberättelse. Inför varje terminsavslut går hon själv 
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igenom vad hon hunnit göra och ser hur målen har uppfyllts. I sin verksamhetsberättelse 
har hon även skrivit om visionen framåt. Samtliga lärarrespondenter på skola 1 
respektive 3 känner inte till om den egna skolan har några skrivna mål för 
skolbiblioteket. 
 
På Skola 3 och 4, utan en bibliotekarie, finns lärarrespondenterna veterligen, inga 
nedskrivna mål med verksamheten. Respondent 4-M säger att ”om det hade funnits, då 
hade jag fått tagit del av dem, så hade jag kunnat se vad jag hade kunnat använda och 
inte använda i min undervisning. Det är två parallella verksamheter nu, som inte har 
några direkta kontaktytor.” (4-M). 
 
Tiden är det återkommande största hindret för att i större utsträckning kunna agera stöd i 
läs- och språkutvecklingen enligt samtliga respondenter på skolorna med en 
skolbibliotekarie. ”Det man märker är att 75 % är väldigt lite, fördelat på två 
skolbibliotek. Och då har jag valt att helt och hållet att vara i biblioteket så mycket som 
möjligt och fokusera på eleverna. Så jag missar väldigt mycket sådana saker, som 
biblioteksgruppen. Jag missar bokmöten på kommunbiblioteket och sådana saker.” (1-
B). Som respondent 1-L uttrycker det: ”Samarbetet mellan lärare och bibliotekarien är 
bra, men hon är ju inte där så mycket!”  
 
När det gäller ett vidare samarbete med biblioteksverksamheten menar både 4-M, 2-L 
samt 2-M att tidsbegränsningen kan vara ett hinder för detta, men att det också kan bero 
på lärarnas förmåga att använda sig av bibliotekariens/lärarbibliotekariens tjänster. 
Lärarrespondent 2-M menar att: ”En del hänger det på oss att hon glöms bort. Vi är inte 
vana vid att ta med henne så mycket som vi skulle kunna.” Hon berättar vidare att hon 
oftast ber bibliotekarien om hjälp med facklitteratur, för att skönlitteratur kring ett 
fackområde tycker hon är svårt att hitta. ”… men … det kanske man skulle kunna be 
bibliotekarien kolla upp? ... Jag är inte van att jobba på det viset” säger hon sedan och 
menar att barnen har fullt upp med att ta reda på fakta. Bibliotekarien på samma skola 
bekräftar detta med facklitteraturen till temaarbeten, och att skönlitteratur till 
temaarbeten är det nog oftast hon som tar upp. 
 
På Skola 4, utan en bibliotekarie, funderar en av lärarrespondenterna också kring 
användningen:  
 

Vi har inte kunnat hitta trådarna till hur vi skulle kunna använda oss av biblioteket i vår 
undervisning eller den personal vi har där … Jag har en känsla av att vi inte funderat över det 
… vilka olika möjligheter som finns, som kan utvecklas. Jag tror det är där det brister … Vi 
kanske inte är intresserade? Vi har inte fått frågan. Den borde vår chef ställt … Därför är de 
här frågorna så spännande för mig … Jag började ju fundera så klart på varför gör jag inte 
mer än jag gör? (4-M). 

 
Om lärarna fick som de ville så skulle det finnas en bibliotekarie/ansvarig på heltid på 
skolbiblioteket. På Skola 1 och 2 arbetar bibliotekarierna 75 % fördelat även över 
högstadiet, och lärarna på låg- och mellanstadiet önskar sig även de betydligt mycket 
mer bibliotekarietid – helst en bibliotekarie till. Lärarrespondent 2-L hade så gärna velat 
ha henne till homogena små läsgrupper som läser på lika nivå, att hon läste mer för 
barnen, satt lite extra med Bok&Band-barnen, hjälpte barnen att hitta sin nivå, pratläste, 
väckte intresse; helt enkelt stimulerade läsningen på alla tänkbara vis. 
 



 40

Det verkar finnas åsikter som tyder på att lärarna på Skola 1 inte ser skolbiblioteket som 
en del av skolan. Diskussioner har förts bland lärarna angående klassuppsättningar av 
skönlitterära böcker; i vilken utsträckning de ska finnas på skolbiblioteket eller separat 
placerade i ett förråd.  
 

Det finns de som tycker att det ska vara som det alltid har varit. … Det som talar för och 
emot är att om skolan har betalat de här böckerna så ska de ju vara på skolan och inte på 
skolbiblioteket. Sen säger man också det här att dom kan ju vara utlånade när man ska ha 
dom. Om dom finns på skolbiblioteket så har man ju inte den tillgången till dom. (1-M). 

 
I fråga om inflytande, som kan vara en av förutsättningarna, anser lärarrespondenterna 
på Skola 2 att de i stor utsträckning har det. Dels i form av den gemensamt utformade 
och årligen reviderade verksamhetsplanen, dels i den spontana och goda dialogen med 
bibliotekarien som de upplever sig ha, men också genom de regelbundna biblioteksråd 
som hålls, där samtliga lärarrepresentanter, ledning och bibliotekarie är med, och där 
allt av vikt tas upp. Även eleverna var representerade från början, men detta släpptes 
efter ett år då få saker egentligen berörde dem - numera går biblioteksrådet via elevrådet 
om man önskar elevsynpunkter kring något speciellt. Lärarrespondent 2-M uttrycker det 
som att ”Verksamheten här är avhängig lärarnas viljor, det är det som styr 
verksamheten, det är våra önskningar som har kommit ned på papper, det är vår 
verksamhetsplan, vad vi vill…” (2-M). 
 
På Skola 1 sker inga regelbundna diskussioner om skolbiblioteksverksamheten, trots att 
de har en verksamhet med en fackutbildad bibliotekarie. På Skola 3 och 4, som inte har 
det, förs inga som helst samtal om skolbiblioteket heller, utan dess verksamhet tycks 
flyta på ganska godtyckligt utifrån de ansvariga lärarbibliotekariernas vardag som styrt 
upp när biblioteket kan hålla öppet.  
 
Personkemin tycks inte spela någon roll när det gäller utnyttjandet av biblioteket – man 
lånar sina böcker ändå. Däremot kan olika personer ha olika lätt för att till exempel läsa 
högt för barnen enligt respondent 1-L, vilket denne menar har betydelse för om man 
utnyttjar skolbibliotekarien till det. Bibliotekarie 2-B som fick en jobbig uppstart med 
sitt bibliotek, och under de första åren upplevde mycket negativa energier från kollegiet, 
kan dock fortfarande känna av detta. Hon upplever sig fortfarande lite obekväm med en 
del av de gamla lärarna, och en del arbetslag har hon inte ens arbetat med. ”Vissa 
kommer ju bara ner med en lapp kring vad de ska jobba med…” (2-B). Detta kan dock 
ha sin grund i ”det gamla bagaget” som hon uttrycker det, som i förlängningen påverkat 
personkemin. Lärarrespondent 2-L uttrycker dock att: ”Vi har haft tur med bra personer 
i vårt bibliotek. Alltid kul, alltid positivt. Hela tiden.” (2-L) [syftar även på vikarien 
under den ordinarie bibliotekariens föräldraledighet; vår anm.]. 
 
En viktig förutsättning för att kunna använda sig av skolbibliotekarien som stöd i läs- 
och språkutvecklingen är att det finns tillräckligt med tid till det, vilket är en ekonomisk 
aspekt. Detta uttrycker samtliga respondenter, lärare som bibliotekarier. Det är tiden 
som saknas, och den kostar pengar. Respondent 2-M menar att bibliotekarien idag är 
mer en servicemänniska än den inspiratör som de skulle önska att hon var – hon hinner 
ju inte mer än tillgodose allas viktigaste behov. ”Det är tiden allt hänger på. Det borde 
… bli mer tid, så att alla kan få lite mer av en bibliotekarie. Ju mer ... sammanväxta vi 
blir, desto mer tankar kring vad man kan ha varandra till uppkommer ju.” (2-M). På 
både Skola 2 och 4 finns lärare och klasser som inte utnyttjar bibliotekets tjänster till 
mer än att låna bänkbok. Orsaken till detta på Skola 2 spekulerar bibliotekarien i, och 
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kommer fram till att hon inte är den pådrivande sorten som är påstridig; ”Jag jagar ju 
inte folk, har svårt att pracka på … Jag måste ju få en inbjudan.” (2-B). På Skola 4 
menar respondent 4-M att när bibliotekstiderna skulle delas ut blev det huggsexa om 
dessa, främst från lågstadiets sida, och de som inte höll sig framme blev utan, om de 
överblivna tiderna inte passade med det egna schemat. ”Det skulle väl alla önska att det 
alltid var bemannat på alla bibliotek. Men de svarar att det inte finns pengar till det. Då 
får ni ta lärarpengarna till det … I så fall måste väl staten nästan gå ut med det och 
märka pengar till det, att de inte får användas till någonting annat. Sånt kan de ju styra 
med inom barnomsorgen.” (3-L2). Riktade pengar är det som gäller, om det ska satsas 
på skolbiblioteket, enligt respondent 3-L2, annars kommer inte politikerna att lägga 
pengar på skolbibliotek och skolbibliotekarie.  
  
En faktor som kan ha betydelse för i vilken utsträckning man som lärare väljer att 
utnyttja bibliotekets/bibliotekariens tjänster, som några respondenter har gett uttryck 
för, är åldern på läraren. Lärarrespondent 2-M säger att:  
 

De yngre lärarna är nog duktigare på att besöka, och få hit barnen, och leta själva, använda 
biblioteket … Man är nog mer van själv att gå dit och hämta kunskap. De yngre klarar av att 
en del går iväg på egen hand, äldre vill ha mer koll på sina elever ... I biblioteksrådet är det ju 
de halvyngre som nappar på idéerna snabbare, och ser möjligheter hur man skulle kunna 
göra… (2-M).  

 
Hon säger också att en del av de äldre tycker att de har sin undervisningstid som är 
begränsad och sitt gamla material, och tänker att: ”det har vi ju gjort innan – det kan jag 
göra några år till...” (2-M). Enligt henne tycker de yngre att det är viktigt för eleverna att 
få en allsidig blick, att kunna hitta kunskap på olika sätt, och där menar hon att 
biblioteket är bra. Hon menar också att äldre lärare fortfarande är mer låsta vid hur lång 
tid vissa ämnesområden ska få ta av undervisningstiden. Skulle man då vilja starta 
bokcirklar, som ju tar tid och måste få göra det, är de mindre benägna att vilja släppa till 
den tiden. Till just bokcirklar skulle denna respondent gärna vilja ha mer 
bibliotekariestöd; till att leda samtal om innehållet i böckerna. Men som det är nu gör 
hon uppgifter själv och går runt och lyssnar på diskussionerna som eleverna för själva 
med visst stöd av henne. Ändå säger hon att ”språkutvecklingen har jag inte förstått att 
använda henne till”, hon ser henne bara som en fantastisk resurs som hjälper henne att 
hitta det hon vill, lättare och fortare. 
 
Även respondent 2-L menar att de unga inte har de äldres belastning i att köra i gamla 
hjulspår och därmed bli mer låsta. Bibliotekarien på samma skola tycker att det här med 
ålder är intressant i sammanhanget, fast kanske snarare beträffande hur länge de har 
jobbat som lärare. Dels på skolan – de nyare lärarna ”släpar inte på hur det var, utan ser 
på det för hur det är idag!” (2-B) och dels att mer nyutbildade lärare söker stöd hos 
henne på ett annat sätt – ”de har ju inte heller någon grund att stå på”. 
 
Respondenterna på Skola 1 och 3 ser inte att åldern har någon betydelse på varken 
bibliotekarien eller läraren för nyttjandet av skolbiblioteket/-bibliotekarien. Respondent 
1-M tycker att det finns både för och nackdelar: en yngre skolbibliotekarie kanske kan 
komma eleverna närmare medan en äldre har mer erfarenhet. Skolbibliotekarie 1-B ser 
inte att det finns någon direkt skillnad mellan lärarna beroende på ålder eller kön utan 
att det mer är deras eget intresse för bibliotek som har betydelse. 
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Sammanfattning 
För att en skolbibliotekarie ska kunna vara ett stöd för elevers läs- och språkutveckling 
har våra respondenter uttryckt att följande har betydelse: 
• att skolbiblioteket har en verksamhetsplan att arbeta gentemot, för allas skull. 
• att det finns tid inom ramen för skolbibliotekariens tjänst att kunna utgöra ett stöd för 
både lärare och elever, till mer än att bara serva med böcker och bokprata. 
• att lärarna upplever sig ha det mått av inflytande de har behov av över 
biblioteksverksamheten - dialog och delaktighet är betydelsefullt. 
• att bibliotekarien känner att det finns en positiv inställning till biblioteket och dess 
verksamhet både från kollegium, ledning och elever. 
• att det kan finnas en oförmåga från lärarnas sida att använda sig av 
biblioteksverksamheten, som kan bottna i många olika saker, bland annat ovana vid att 
fundera över hur man kan använda sig av bibliotekarien. 
• att det finns en ekonomi kring skolbiblioteksverksamhet som ger det tidsmässiga 
utrymmet för hela skolan att kunna använda sig av skolbibliotekarien optimalt. 

6.2.3 Förhållningssätt och attityder bland lärare angående 
skolbibliotekariers betydelse för läs- och språkutvecklingen 
 
Att lärare och bibliotekarier är två olika yrkesprofessioner tycker respondent 1-L inte är 
några konstigheter. Hon tror inte att det ”finns någon som säger att: henne har vi ingen 
nytta av. Inte bara den vi har nu, utan då gäller det ju skolbibliotekarie som sådan” (1-
L). Hon tycker också att det var skillnad på 80-talet, när det var en lärare som skötte 
skolbiblioteket, eftersom en lärare inte hinner engagera sig i skolbiblioteket samtidigt 
som man arbetar som lärare. 
 
Att ta hjälp av en bibliotekarie i undervisningen i klassrummet verkar inte vara någon 
populär tanke hos respondent 1-M. Istället talar han hela tiden om vikten av att ha 
bemanning i biblioteket och att det gott och väl räcker med en personal som är 
intresserad av och har kunskap om böcker. Men denne måste kunna säga ifrån och hålla 
i ordning på böckerna och eleverna, och ha samma regler på biblioteket som i övriga 
skolan. ”Om man ska ha en skolbibliotekarie som ska gå in i klasser så blir ju 
biblioteket tomt. Och för mig är det viktigaste att bibliotekarien finns i biblioteket. Det 
är första prioritet. Att tillgången finns” (1-M). 
 
Respondent 3-L tycker att det fungerar bra som det är idag med en lärare som sköter 
skolbiblioteket. Hon tycker sig inte själv ha något behov av stöd från en bibliotekarie. 
Det som hon tycker krävs av en skolbiblioteksansvarig är en positiv inställning till 
böcker och litteratur för att kunna uppmuntra barnen till att läsa böcker.  
  
På frågan om hon arbetat på någon skola med en fackutbildad bibliotekarie svarar 
respondent 3-L2 att: ”Nej, jag har inte jobbat på någon skola där bibliotekarien inte har 
en annan uppgift med. Den huvudsakliga uppgiften är ju att undervisa”. Detta svar 
uppfattar vi som att hon inte förstår eller ser skillnad på en fackutbildad bibliotekarie 
eller lärarebibliotekarie. Respondenten ger intryck av att eftersom hon själv har gått en 
fempoängskurs i bibliotekskunskap och skött skolbiblioteket på skolan i 17 år, så tycker 
hon att hon har den kunskap som behövs. Därför uttrycker hon heller ingen önskan om 
en fackutbildad bibliotekarie till skolan, utan talar mer om att hon själv skulle vilja ha 
mer tid till att jobba i biblioteket. 
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Respondent 3-L anser sig själv klara av vad en fackutbildad bibliotekarie skulle kunna 
tillföra. Hon har högläsning varje dag för sina elever och talar om böcker och författare. 
Respondenten håller sig själv uppdaterad genom att läsa katalogerna från 
Bibliotekstjänst, tidningar, och prata med kollegor. Hon anser sig hänga med ganska så 
bra, och kan inte se vad en utbildad bibliotekarie skulle kunna utgöra för skillnad. 
 
När lärarrespondent 2-M funderar över samma sak inser hon att bibliotekarien skulle 
kunna göra det hon själv gör, fast bättre, när hon till exempel försöker synliggöra olika 
sätt att uttrycka sig på – ”det är ju hon som kan böckerna!” Hon tror också att en 
skolbibliotekarie har lite mer egna tankar kring hur ett skolbibliotek kan fungera och hur 
man kan utveckla arbetet och biblioteket, och få in det i skolans verksamhet. ”En 
lärarbibliotekarie hade gått kvar i det gamla” (2-M). 
 
Lärarrespondent 4-M, som inte har någon professionell bibliotekarie att tillgå, men själv 
läser specialpedagogik vid sidan om, tror att:  
 

…om det fanns utbildad personal skulle det bli mer effektivt, det skulle tillföras mer på ett 
annat sätt ... att det skulle kunna vara en otrolig tillgång om man kunde utöka samarbetet 
med hjälp av en bibliotekarie som ju då har mer kunskap om nya böcker, en annan typ av 
böcker, och har förmågan att hitta ... vi skulle kunna dra stor nytta av detta i skolan – att 
barnen skulle få nytta av detta i sin läsutveckling. (4-M) 

 
Hennes kollega däremot, respondent 4-L, som också funderar mycket kring hur en 
skolbibliotekarie skulle kunna stödja läs- och språkutvecklingen, kan dock inte riktigt se 
vad denne skulle kunna göra som hon inte kan göra själv.  
 

Om man har en etta skulle man kunna gå till biblioteket och läsa en saga, minst varje vecka, 
helst varje dag. Höra mycket sagor. Ett naturligt led. Det är där böckerna finns ... Det kan 
man ju också göra själv med sin klass, det har jag ju också gjort … Man kan ju träna sig i 
alfabetisk ordning… (4-L).  

 
Hon förutsätter att det borde göra någon skillnad att ha en utbildad bibliotekarie, men 
kan inte reda ut vari detta skulle bestå.  
 

De skulle kunna komma in i klasserna eller ha grupper i biblioteket, med lite mer uttänkta 
övningar så att säga … Men då blir biblioteket något annat än vad det är nu, för då kunde 
man ta dit en grupp och ha lite språkövningar och bolla med det, som någon lek eller spel 
eller nånting, och sen får man låna sina böcker (4-L). 

 
Samma respondent känner heller inte till något om bibliotekarieutbildningen.  
 

Om man inte har bakgrund som lärare är det inte säkert att man tillför så mycket, bara för att 
man är bibliotekarie menar jag. Det kanske inte höjer kvalitén så jättemycket. Man ska 
anpassas pedagogiskt till eleverna, det är inte så säkert att man kan göra det om man inte är 
utbildad pedagog och är van att vara med barn och detta … bara för att man är bibliotekarie, 
och råkar hamna i skolan … Då har man ju inte fått några tips och idéer om vad man kan 
göra för övningar och dylikt i skolan – det är ju inte lätt att hitta på det, om man inte har 
någon erfarenhet av skolans värld över huvud taget. Näe, det tror jag inte på… (4-L).  
 

Hon anser att det går… 
 

…lika bra eller bättre med en lärarbibliotekarie … du behöver ju inte ha jättemycket 
utbildning för att sköta ett bibliotek egentligen … då kan man ju ta ifrån sina egna 
erfarenheter som lärare och pytsa på lite där med bibliotekskunskapen ... det tror jag är en 
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bättre kombination på en skola … Men bibliotekarie, det vet jag inte om det är nödvändigt… 
(4-L). 

 
Lärarrespondent 2-L däremot tycker att det är en jättestor skillnad – de hittar ju de 
roliga böckerna. ”De vet direkt, kan tipsa, erfarenheten läggs ju på hela tiden. De lär ju 
känna barnen också, kan rikta boktipsen bättre.” (2-L). 
 
Lärarrespondent 4-M ondgör sig över lärarkollegiets oförmåga till kommunikation, när 
det gäller att vilja se vad ett bibliotek har att erbjuda dem.  
 

Jag tror att det där är en jättegammal grej med lärare – de tror ju att de klarar allting själva. 
Vi måste kliva ner, bjuda in, öppna oss mycket mer för olika möjligheter runt omkring. Det 
är vi skitdåliga på. Får vi då inte frågan, blir vi inte ställda inför det, då kör vi ju bara på… 
(4-M).  
 

Hon tycker att lärarna måste kliva ur ”kan-bäst-själv-rollen”, där man stänger sin dörr 
och kör sin egen undervisning.  
 

Även om du har mycket idéer när du kommer till en skola så ramlar de ju av, för ”nu-gör-vi-
såhär”. Och då blir det så, annars slår man sig blodig … skolans kultur är oerhört konform. 
Men har du då en drivande chef, som brinner för biblioteket, då har du en möjlighet att röra 
runt lite. … Skolan är jättetuff på det sättet, och vi är skitdåliga på att använda oss av resurser 
runt omkring, om det inte blir katastrof – för då ropar vi ju på hjälp. Men då är det 
Resurscentrum i första hand, och det är lite synd, för jag tror att biblioteket har lika mycket, 
fast kanske annat material, som skulle kunna vara lika bra många gånger (4-M). 

 
Sammanfattning 
Beträffande lärarnas förhållningssätt och attityder angående en skolbibliotekaries 
betydelse för läs- och språkutvecklingen framkom att: 
• på skolorna som hade en fackutbildad bibliotekarie att tillgå upplevde tre av fyra 
lärare att en utbildad bibliotekarie var en mycket stor tillgång, till skillnad mot att ha en 
lärarbibliotekarie, som aldrig kan hinna engagera sig på samma sätt. 
• på skolorna utan en fackutbildad bibliotekarie uttryckte tre av fyra lärare att arbetet 
med läs- och språkutveckling fungerade tillfredsställande utifrån de förutsättningar som 
rådde, de kunde inte ens se vari skillnaden skulle bestå. Den fjärde läraren i 
sammanhanget utnyttjade sitt skolbibliotek endast till bänkbokslån, men kunde av sin 
egen dotters erfarenhet se att en utbildad bibliotekarie förmodligen skulle kunna utgöra 
en stor skillnad. 
• flera respondenter uttryckte sin skepsis mot vad en utbildad bibliotekarie skulle kunna 
tillföra. Enligt dem kunde de lika gärna göra sådant själva som de tyckte att en 
bibliotekarie ägnade sig åt, eller kunde tänkas ägna sig åt, nämligen högläsning, 
språkövningar, lite boktips och ordning och reda. Om en bibliotekarie ändå inte 
självskrivet har bra hand med barn, kan lära dem något, eller får med sig några bra 
språkstödstips från sin utbildning, då är en lärarbibliotekarie ett bättre alternativ enligt 
dem. 

6.3 Analys och tolkning 
 
Av den förhållandevis begränsade empirin kan vi inte generalisera eller dra några 
allmängiltiga slutsatser, vilket ju inte heller varit avsikten. Dock finns det ingen 
anledning att anta att våra undersökta skolor och lärare skulle vara extremt avvikande 
från andra, även om enskilda förhållanden givetvis kan variera. 
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Nedan försöker vi strukturera upp de delar som utkristalliserats ur intervjuerna, vilka vi 
bedömer har relevans för vår uppsats, men som alla ändå inte täcks in av våra tre 
frågeställningar. Dock finner vi det värdefullt att kommentera dem här. I den mån det är 
möjligt försöker vi även knyta dem an till de teorier vi använt oss av. 
 
Verksamhetsplan 
Vi bedömer en verksamhetsplan vara en viktig del utav Bergs frirumsmodell (se kapitel 
3.1 Organisationsteori, samt Figur 1). En verksamhetsplan utarbetad i samarbete med 
skolledningen avgör var de inre gränserna ska dras, det vill säga hur hård styrningen är 
från ledningens sida. En bibliotekspositiv ledning kan här styra upp hur stort frirummet 
ska bli för de enskilda lärarna att arbeta efter eget godtycke. Vår modell nedan visar var 
vi upplever våra fyra skolors gränser går när det gäller skolbiblioteksverksamheten, i 
förhållande till de yttre gränserna, dock inte till varandra.  

 
 
Figur 3: Empiriskolorna inlagda i Bergs frirumsmodell  
 
Av respondenternas svar förefaller en verksamhetsplan vara av betydelse för att 
verksamheten ska uppfattas som seriös, ambitiös och rättvis. För att då få 
skolbibliotekarien mer integrerad i undervisningen förefaller det klokt att lärarna, 
tillsammans med rektor och bibliotekarie, gemensamt utarbetar en plan för hur de kan 
samarbeta och ta till vara varandras resurser och kompetenser, något som helt saknas på 
skola 3 och 4. Skola 2 utgjorde dock ett bra exempel på hur utfallet kan bli, om man 
gemensamt formulerar önskningar och målsättningar. Dock står inte integrationen i 
undervisningen och faller med en verksamhetsplan – på Skola 2 finns fortfarande lärare 
som knappt alls använder sig av bibliotekets tjänster, trots att det ligger lokaliserat mitt i 
skolan och hade en egen bibliotekarie att tillgå. Orsaker till detta skulle enligt 
bibliotekarien själv kunna vara ”surdegen” från den utdragna uppstarten av 
skolbiblioteket – att negativism helt enkelt biter sig fast, och fortsätter att färga ett 
eventuellt samarbete. På Skola 1 finns en handlingsplan för skolbiblioteket, men ingen 
av de intervjuade lärarna känner till att den finns. För att en verksamhets-/handlingsplan 

   Skola 4 

Skola 1 

Skola 2 

Skola 3  
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ska fungera måste den vara känd av alla, hållas aktuell, följas upp och regelbundet 
diskuteras för att den ska ha något värde.  
 
Traditioner och kultur 
Gunnar Berg har även studerat skolan som en professionell organisation (se även kapitel 
3.2 Professionsteori) och bland annat funnit att medlemmarna i en profession har en 
gemensam föreställningsram utifrån sin utbildning. Han menar att denna 
föreställningsram skapar en känsla av gemenskap och inbördes solidaritet och 
exklusivitet, samt ovilja mot yttre inblandning. Utifrån våra intervjuer tycker vi oss 
också se att ett kollegium på en skola utövar stort inflytande vad gäller ett 
vidmakthållande av rådande föreställningsramar, vare sig dessa ursprungligen kommer 
från utbildningen eller skapats på plats. Berg menar att yrkesetiken - de grundläggande 
normerna, värderingarna och attityderna - är den mekanism som ytterst reglerar 
organisationsmedlemmarnas handlingar (1981, s. 105f.), och detta mönster tycker vi oss 
ganska tydligt kunna skönja utifrån våra intervjuer. 
 
Bland annat kan tidigare nämnda surdeg på Skola 2 (se föregående sida) ha lett till ett 
avvaktande förhållningssätt gentemot varandra, där det blivit svårt att ge varandra en ny 
och ärligare chans till dialog, och här kan säkert kulturen inom hela arbetslag spela roll. 
Ett negativt förhållningssätt hos några kan lätt påverka andra. Ytterligare en orsak kan 
vara en förhärskande kultur hos de äldre lärarna på skolan; att inte vilja släppa ifrån sig 
kontrollen över vare sig elever eller undervisning, att inte vilja/orka pröva något nytt till 
förmån för gammalt och beprövat arbetssätt och material – och dessutom påverka sina 
kollegor i samma riktning. Respondent 4-M uttryckte sig mycket kraftfullt kring detta 
fenomen och menade att lärarverkligheten är mycket tuff i det avseendet. Trots att var 
och en stänger sin dörr och ”kör sitt race” finns där ändå ett hårt tryck på att inte avvika 
från gällande norm på den enskilda skolan enligt respondenten. Detta kan givetvis också 
ha effekt på användandet av en befintlig biblioteksverksamhet, om den inte upplevdes 
tillfredsställande från början, som var fallet på Skola 2. Eftersom flera av våra 
respondenter påpekat just att man många gånger ”gör som man alltid har gjort”, vare sig 
det handlar om regelbundna biblioteksbesök, placering av böcker, eller undervisning, 
verkar gamla traditioner vara av stor betydelse. I respondent 1-M:s uttalande tycker vi 
oss se en rädsla för att skolbibliotekarien trampar in på lärarens område. Denne lärare 
verkar inte se samarbete och komplettering av varandras kompetens som varken 
önskvärt eller möjligt. Om det dessutom blir diskussion om placering av 
klassuppsättningar av skönlitterära böcker på skolan (som det enligt respondent 1-M 
sker bland lärarna på Skola 1), då tror vi inte man ser skolbiblioteket, och i 
förlängningen skolbibliotekarien, som en naturlig del av skolan, vilket vi tror är en av 
förutsättningarna för att denne ska kunna fungera som ett stöd för läs- och 
språkutvecklingen. Skolkultur, attityder och traditioner tycks alltså ha stor påverkan. 
 
Bristande delaktighet 
I olika sammanhang antyds att det finns många lärare som inte visar så stort intresse för 
delaktighet i biblioteksverksamhet. Anledningarna till detta kan vara flera, och vi har 
redan spekulerat kring några. Dels kan det ha med missuppfattningar kring varandras 
roller att göra, ovilja mot samarbete av olika skäl eller statusproblematik (se vidare 
kapitel 3.2 Professionsteori). Men det skulle också kunna bero på så enkla saker som att 
lärarna idag får lägga så mycket tid på annat, till exempel föräldrakontakter, och barn 
som inte mår bra, som inte ingick i arbetet förr på samma sätt, vilket respondent 3-L2 
nämner. Tiden och orken är trots allt begränsad, och ibland tvingas man välja bort det 
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som känns minst viktigt. Vad som i sammanhanget kan kännas angeläget att lyfta fram 
är att biblioteksverksamheten, som så många med goda erfarenheter av anser som 
ovärderlig, av andra kan bortprioriteras. Detta talar för att ”det man inte känner till 
saknar man heller inte”. Istället skulle detta kunna ses som ett uttryck för behov av hjälp 
från en fackutbildad bibliotekarie, så att andra bördor minskade. Att vara flera om 
ansvaret kring läs- och språkutveckling behöver inte ses som något negativt, att man 
släpper kontrollen, utan skulle kunna ses som att olika sätt att arbeta kring detta istället 
påskyndar utvecklingen. Det skulle ju i så fall både elever och lärare vara ytterst 
betjänta av.  
 
Utbildad bibliotekarie kontra lärarbibliotekarie 
Bilden av hur viktigt det är att den biblioteksansvarige är en utbildad bibliotekarie 
skiftar. På Skola 2, med en bibliotekarie, ansågs det utgöra en stor skillnad, på Skola 1, 
också med en bibliotekarie, tyckte endast en av de intervjuade lärarna att det hade någon 
betydelse. Att den andra läraren inte såg dennes betydelse kan bero på att han inte 
använt sig så mycket av skolbibliotekarien. På Skola 3, utan bibliotekarie, föreföll det 
mindre betydelsefullt för båda lärarna. På Skola 4 var uppfattningarna delade, då den 
ena privat, med en dotter som varit en svag läsare, fått uppleva den skillnad detta kan 
utgöra. Med andra ord uppfattade hälften av våra lärarrespondenter att en fackutbildad 
bibliotekarie utgjorde en skillnad mot en lärarbibliotekarie i arbetet med barns läs- och 
språkutveckling. 
 
Flera respondenters attityd kring detta tycker vi visar på lärarnas okunskap kring vad en 
skolbibliotekarie har för kunskap och kompetens. Detta uppfattar vi skulle kunna utgöra 
ett hinder för att en skolbibliotekarie ska kunna fungera som ett stöd. Dessa 
respondenter reflekterade överhuvudtaget inte kring vilka kompletterande kunskaper en 
bibliotekarie kunde besitta, som inte hade egen undervisning att tänka på utan kunde 
lägga allt sitt engagemang på biblioteksverksamhet. Istället såg de på det hela ur sitt 
undervisningsperspektiv, och konstaterade därmed att det går lika bra eller till och med 
bättre med en lärare som ansvarig för biblioteksverksamheten. Å andra sidan hade de ju 
inte upplevt motsatsen, så att de hade kunnat göra en mer nyanserad bedömning. 
 
Just detta tar Abbott upp, bland annat, i sin avhandling – att man tror att man kan lösa 
problemen på ett annat och bättre sätt. Även Berg tar upp oviljan mot yttre inblandning, 
och Badke konstaterar i USA att lärare har väldigt liten insikt i bibliotekariers 
kompetens (se kapitel 3.2 Professionsteori). Det senare menar vi borde ju gå rätt enkelt 
att åtgärda, till skillnad mot de andra aspekterna, som mer handlar om djupt rotade 
föreställningar. 
 
Sammantaget tolkar vi detta som att ”det man inte känner till saknar man heller inte”. 
Har man däremot själv någon erfarenhet av en utbildad bibliotekarie kommer saken i ett 
annat ljus. En politiker eller rektor som främst ser till ekonomin i det hela kan se detta 
som att man inte bör väcka den björn som sover.  
 
Ålder 
Beträffande lärares ålder hade flera respondenter reflektioner kring detta. Sammantaget 
ansågs äldre lärare vara mer rigida i sin undervisningsmetodik, medan yngre, eller i alla 
fall nyare lärare var mer öppna och flexibla, och prestigelöst sökte stöd hos 
skolbibliotekarien. Given och Julien antydde detta utifrån sin forskning (se kapitel 3.2 
Professionsteori), vilket gjorde oss lite nyfikna och föranledde reflekterande frågor till 
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våra informanter kring ålderns betydelse över lag. Vi drar inga förhastade slutsatser av 
detta, men konstaterar att våra respondenters reflektioner antyder att 
skolbiblioteksproblematiken skulle kunna vara en generationsfråga…  
 
Samtal som arbetssätt 
Samtal kring det lästa, som förespråkas av både Norström, Avrin, Amborn och Hansson 
samt Limberg i kapitel 2.1 om läs- och språkutveckling, tycks vara mindre vanligt. 
Lärarrespondent 2-M och 1-L gör detta i viss utsträckning själva, men det är märkligt 
nog ingen som sett att utnyttja bibliotekariens bokkännedom till detta. Det kan dock 
delvis bero på hur mycket tid vederbörande har till sitt förfogande, bland annat för 
högläsning; till de minsta barnen kan man lätt hinna läsa en bilderbok och också samtala 
kring den, till de något äldre barnen måste nästan kortare noveller, dilemmasagor eller 
annat läsas om man dessutom ska hinna reflektera och prata om det lästa. Det förefaller 
snarare som att lärarna helt enkelt inte har funderat så mycket i sådana banor, inte heller 
bibliotekarierna. 

7 Diskussion och slutsatser 
 
Här ämnar vi tydliggöra analysen och knyta ihop våra frågeställningar med vad som 
framkommit under våra litteraturstudier kombinerat med vad våra intervjuer gav. 
Innan dess vill vi bara kort reflektera över vårt eget tillvägagångssätt. 

7.1 Metod- och resultatdiskussion 
 
Metod 
Vi försökte först få tag på lärare som tidigare jobbat på en skola med skolbibliotekarie 
och som numera jobbade på en skola utan skolbibliotekarie. Dessa hade kanske kunnat 
ge oss andra svar, än de vi nu fick, då vi ursprungligen var ute efter själva jämförelsen. 
Men det visade sig vara mycket svårt att hitta sådana lärare, och därför fick vi nöja oss 
med respondenter utan båda sorters erfarenhet. 
 
Beträffande urvalet av lärare blev utfallet tämligen slumpmässigt, och i viss mån utanför 
våra möjligheter till påverkan. Till exempel kan lämpligheten av att en rektor, i sin 
maktposition, väljer ut respondenter ifrågasättas, vilket vi också gjorde. Dock kände vi 
att det var mindre lyckat att försöka åstadkomma en ändring av respondenter i 
efterhand, när de redan tillfrågats, vilket inte nödvändigtvis hade gett oss ett annat 
resultat. Vår avsikt var dock en annan än det slutliga utfallet och vi är fullt medvetna om 
den signifikans detta kan ha medfört. Av svarsmaterialet synes vi ändå ha fått både 
positiva och negativa respondenter, som har gett oss väldigt olika typer av insikter, utan 
att vi haft någon inverkan eller insikt i detta vid själva urvalstillfället. Oavsett 
lämpligheten i urval och metod tycker vi oss ändå ha fått en viss spännvidd i 
intervjumaterialet och därigenom en förståelse för problematiken.  
 
Det som möjligen fungerade mindre bra vid själva genomförandet av intervjuerna var 
att många frågor i vår intervjuguide överlappade varandra, så att många svar tuggades 
om. Dock var tanken att om frågan ställdes på ett annorlunda sätt kanske nya tankar och 
associationer dök upp. Kanske kunde vi ha fått innehållsrikare svar om större eftertanke 
hos respondenterna kunde ha uppnåtts innan, alternativt kunde vi ha bett om skriftliga 
svar. 
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Resultat 
Våra undersökningsfrågor har inte gett några entydiga svar, vilket kan bero på flera 
orsaker. Problemområdet är komplext och empiriunderlaget har varit litet. Men 
samtidigt bekräftar svaren i stort andras forskning. 
 
Ingen av våra respondenter tycktes ha reflekterat över våra frågeställningar tidigare, 
vilket både fick positiva och negativa konsekvenser. Trots att alla respondenter fått 
chansen att i god tid reflektera över våra frågor, påtalade många antingen att de aldrig 
funderat i de banor vi presenterade, eller att de inte riktigt tagit sig tid att fundera över 
våra frågor i förväg. Dock fick vi flera positiva kommentarer kring att våra frågor startat 
nya tankar och frågor hos dem själva. 
 
Resultatet av studien är inte direkt överraskande, tyvärr. Men hur sann bild som 
resultatet ger kan vi dessvärre inte svara på.  

7.2 Svar på frågeställningarna 

7.2.1 Hur skolbiblioteksverksamhet med en professionell bibliotekarie kan 
främja läs- och språkutvecklingen 
 
Den dokumentanalys som vi gjort visar att de som styr skolbiblioteken mycket diffust 
talar om vad ett skolbibliotek, men framförallt vad en professionell skolbibliotekarie 
betyder för elevers kunskapsutveckling. Utifrån Bergs teori om skolan som institution, 
så uttrycker samtliga statliga dokument som vi tagit del av endast vaga formuleringar 
kring hur ett skolbibliotek skulle kunna gynna elevers utveckling. 
Grundskoleförordningen hänvisar till Bibliotekslagen, som talar om att skolbibliotek 
ska stimulera elevernas intresse för läsning och tillgodose deras behov av material för 
utbildningen, samt att materialet ska vara anpassat efter deras behov. Detta tolkar vi 
som att skolbibliotek är viktigt för elevernas kunskapsutveckling. I Lpo94 står endast att 
bibliotek är ett exempel på hjälpmedel och stöd för eleverna. Dock uttrycker Lpo94 
andra mål som gör ett skolbibliotek nödvändigt, kan vi tycka. Men som det också står är 
verktygen för att uppnå målen, och skolbiblioteket, rektorns ansvar och därmed har 
rektorns egen uppfattning om betydelsen av skolbibliotek och bibliotekarie en stor 
inverkan. 
 
När det gäller styrdokumenten på kommunal nivå, så säger inte några av våra 
undersökta kommuners skolplaner något detaljerat om betydelsen av vare sig 
skolbibliotek, dess verksamhet eller skolbibliotekarie. I dem står endast att 
skolbiblioteket ska fortsätta utvecklas som en integrerad del i undervisningen och att 
fler elever ska använda skolbiblioteken. I de lokala arbetsplanerna i våra undersökta 
skolor finns inte ens skolbiblioteken nämnda. Utifrån Bergs teori om skolan som 
organisation, så finns det inget i styrdokumenten som belyser hur skolverksamheten 
konkret ska fungera för läs- och språkutvecklingen, varken på nationell eller på lokal 
nivå, och i och med det åskådliggörs inte heller betydelsen av verksamheten. Därför 
antar vi att det är skolkulturen som i högre grad påverkar det konkreta läs- och 
språkutvecklingsarbetet. 
 
Den forskning som vi tagit del av (se kapitel 2) påtalar bibliotekariens och bibliotekets 
betydelse för elevernas språk- och läsutveckling. Att läsa mycket litteratur tidigt i 
skolan gör att de som inte har den vanan hemifrån får bättre förutsättningar för framtida 



 50

utvecklingsmöjligheter. Skolbibliotek med många, attraktiva och lättillgängliga böcker 
är en nödvändighet påtalas i forskningen och det visar även empirin. Finns där även en 
skolbibliotekarie som övervakar bokutgivningen, sköter inköp och har kunskapen om 
vilka böcker och media som finns för olika behov blir det ännu bättre. Att 
skolbibliotekarien även är aktiv och berättar om bra böcker gör att eleverna inspireras 
till att läsa, menar både forskning och våra respondenter. 
 
I USA är bibliotekarien väl involverad i de tidiga skolåren. Lärarna och bibliotekarien 
samarbetar för elevernas bästa. Forskning i USA talar starkt för betydelsen av 
skolbibliotek med stora mediasamlingar och generösa öppettider och en 
skolbibliotekarie. När detta funnits på skolan så har läsintresset ökat, och barnens 
utveckling fått bättre förutsättningar. Även svenska undersökningar om svenska 
förhållanden visar detta.  
 
Enligt forskningen har samtal med eleverna kring det de läser visat sig vara ett utmärkt 
sätt att träna elevers språkutveckling på. Ju fler vuxna i skolan som har kunskap om 
böcker och deras innehåll, desto bättre. För att avlasta läraren i detta arbete är 
bibliotekarien väl lämpad. Att det finns flera personer att fråga och som visar intresse 
för barnens läsning stimulerar dem. Många anser att skolbiblioteket och dess 
bibliotekarie bör ses som en specialpedagogisk satsning. Samtal med eleverna om det 
lästa är däremot inte så vanligt bland våra respondenter, vilket både förefaller bero på 
tidsbrist men även en viss omedvetenhet om dess positiva effekter som forskningen 
framhåller. Men en bibliotekarie, som ett litteraturkunnigt stöd för elevernas läsintresse, 
är något som uppskattas. 
 
När det gäller urvalet av böcker på biblioteket är det viktigt att de ska intressera, beröra, 
engagera och utveckla barnen och här anses en bibliotekaries kompetens extra värdefull 
för skolan, vilket bekräftats i flera studier.  
 
Vår kulturanalys visar att läsning av skönlitteratur ses som en viktig del av 
undervisningen i de lägre årskurserna. Skolbiblioteket värderas högt av både lärare och 
deras elever (enligt respondenterna) och det görs regelbundna, uppskattade besök. Man 
lånar böcker för hemlån, till klassrummet och till högläsning. Tillgängligheten är det 
som respondenterna ser som mest betydelsefullt; att ha ett bibliotek på skolan så att man 
enkelt kan gå dit utan att behöva planera besöken. Önskan finns också att det skulle vara 
bemannat med personal under hela skoldagen, vilket det inte är idag på våra undersökta 
skolor. På de skolor som har en bibliotekarie talar lärarna om betydelsen av en 
skolbibliotekarie som är intresserad, har kunskap om böcker och har tiden att följa med i 
bokutgivningen. Empirin visar att skolbibliotekarien används till att sköta biblioteket, 
informera om hur biblioteket fungerar, har högläsning och bokpratar. Bokprat; att få 
information, tips och kunna välja bland en hel hög med böcker som någon berättat om, 
är något som uppskattas mycket bland lärarna och eleverna. Att sådan lässtimulans ger 
ökad läsglädje hos barnen råder total enighet om. 
 
Utifrån Bergs teori om skolan så är bland annat traditioner något som speglar enskilda 
skolors attityder i olika frågor – här gällande skolbibliotek. Empirin visar att det stora 
flertalet av respondenterna inte reflekterar över varför man gör på det ena eller andra 
sättet. Skolkulturen är sådan att vissa företeelser görs av ohejdad vana, exempelvis 
schemalagda skolbiblioteksbesök. 
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Skolans uppgift att jämna ut skillnader när barnen inte har med sig bok- och 
lästraditioner hemifrån, gör en bibliotekarie än mer betydelsefull. Respondent 3-L2 
nämnde att föräldrarna till hennes elever är emot att barnen lånar med sig böcker hem, 
då de är rädda för att böckerna ska komma bort och att de då blir ersättningsskyldiga. 
Föräldrarna tycks alltså tänka mer på den eventuella ekonomiska baksidan av läsande, 
än sina barns läsutveckling. Därför menar vi att det är bra att barnen har tillgång till ett 
bibliotek i skolan med massor av böcker som de åtminstone kan låna med sig till 
klassrummet. 
 
Sett till vad forskningen sammantaget kommit fram till angående läs- och 
skrivsvårigheter anser vi att läs- och språkstöd med hjälp av en bibliotekarie redan 
under de lägre årskurserna är en god samhällsekonomisk investering. Trots detta tror vi 
inte att bibliotekets funktion går att mäta i ekonomiska termer utan i läslust och 
kunskapsnivå, och så småningom i betyg - med andra ord i en grund för ett livslångt 
lärande. 
 
I fråga om lärares frustration över okunskap och tidsbrist kring talböcker och 
Bok&Band synes det för oss givet att låta en skolbibliotekarie sköta allt sådant, som 
både har tiden avsatt i sin tjänst, och kunskapen att ordna fram medierna, men som 
också kan vara behjälplig i lästräningssammanhang för elever med något mindre behov. 
 
Empirin visar slutligen att alla lärare inte riktigt ser skillnad på en fackutbildad 
bibliotekarie och en lärarbibliotekarie, utan mer talar om betydelsen av bemanning av 
skolbiblioteket i form av en extra resurs. Här diskuterar professionsteori kring lärares 
begränsade insikt i bibliotekariers kompetens, som därigenom leder till bristande 
respekt för den motsatta professionen, vilket empirin bekräftar. Likaså diskuteras lärares 
ovilja mot yttre inblandning, motstånd mot förändring, och vem som är mest lämpad för 
vad, och med vilken kompetens. 
 
Men trots allt har en bibliotekarie informationskompetens, samt ett intresse för att hjälpa 
elever och lärare med att hitta information, värdera den, utbilda både elever och lärare i 
informationssökning, men också att stimulera till läsutveckling och erbjuda 
läshjälpmedel. En bibliotekarie kan också ha den kontakt med elever och lärare i alla 
klasser som krävs utan att själv vara uppbunden av egna lektioner. Fördelarna med att 
ha någon som har goda kunskaper om barnböcker, alternativa medier men även 
informationskompetens, anser vi talar för att skolor bör ha en fackutbildad bibliotekarie 
som stöd för elevers läs- och språkutveckling. 

7.2.2 Förutsättningar för att en professionell skolbibliotekarie ska kunna 
fungera som ett stöd för läs- och språkutvecklingen på en skola 
 
Utifrån den dokumentanalys som vi gjort av statliga och kommunala dokument, anser vi 
att de ger ett alltför stort utrymme för enskilda skolor att utforma sin 
skolbiblioteksverksamhet på, för att det ska vara demokratiskt. Den nya läroplanen har 
gett en omfattande professionell frihet här, dock är det en frihet under ansvar. 
Skolförordningarna är formulerade som resultat- och måldokument, vilket gör att det är 
upp till varje kommun och till och med varje rektors godtycke att bestämma hur skolans 
biblioteksverksamhet ska se ut. Konkreta mål och resultat kan uppnås på många olika 
sätt, och läs- och språkutveckling handlar om så mycket mer än det rent konkreta, som 
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dessutom är svårmätt både i tid och i omfång, men framför allt i personligt lidande för 
dem med problem.  
 
När det gäller de statliga styrdokumenten finner vi alltså många vackra ord, som dock i 
alltför många avseenden saknar verklighetsförankring. Staten siktar mot trädtopparna 
vilket är gott och väl. Men utan att veta hur verksamheten med sina kommunala 
förutsättningar verkligen ser ut, hamnar resultatet bara på de nedersta grenarna. Ett 
styrdokument utan preciseringar är en sak, men utan större uppföljning än vad som sker 
idag blir detta tandlöst, och sanktioner av något slag skulle förmodligen behövas för att 
det verkligen skulle bli styrbart. De statliga styrdokumenten förefaller ihåliga, och i 
alltför många stycken meningslösa enligt vår analys. Här skulle ett granskningsorgan 
kunna göra stor nytta som kvalitetssäkrare för elever och föräldrar. Dock får detta en rad 
byråkratiska och kostsamma följder – ett kontrollsystem sköter sig inte självt. Om 
bevakning inte är ett realistiskt alternativ kanske någon form av centralt ansvar, med 
stöttning och markering av det nationella intresset av skolbibliotek vore bättre. För att 
enskilda skolors tillgång till en professionell bibliotekarie ska bli verklighet inom den 
närmaste framtiden krävs förmodligen, utifrån vad både forskning och empiri talar för, 
hårdare styrning och/eller stöd från statligt håll, tror vi.  
 
Denna frihet i styrdokument, i kombination med okunskap kring den enda lag som 
regelrätt uttrycker något påbud angående skolbibliotek, leder alltså i förlängningen till 
en alltför stor skillnad mellan skolor enligt vår mening – särskilt med tanke på att det 
enligt skollagen skall vara en likvärdig utbildning för alla barn. Här kommer Bergs 
begrepp om frirummet, till användning. Frirummet är det utrymme som varje skola 
själva förfogar över, där de kan forma sin verksamhet så att de uppfyller statens och 
kommunens målsättningar. Detta frirum påverkas enligt teorin, men även empirin, av 
den egna skolans styrning och kultur. Vi ser inte att det så kallade frirummet används 
till skolbibliotekariers fördel, som det ser ut idag, och definitivt inte till fördel för elever 
med behov av stöd i sin läs- och språkutveckling. Det tycks ta alldeles för lång tid att 
påverka skolkulturen på de enskilda skolorna med deras invanda mönster, och med 
lärare som inte vågar släppa in någon annan profession inom sitt område, för att 
frirummet ska ge plats åt skolbibliotekarien.  
 
Även om det står i Lpo94 att undervisning eller resurser inte skall fördelas lika, utan 
hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov, så är vår uppfattning att 
om skolan ska vara förberedd för att klara målen och kunna möta elevers olika behov, 
då måste skolbiblioteket - som är ett utmärkt hjälpmedel och stöd för elevers utveckling 
- vara välfungerande, väletablerat och ha tillgång till en utbildad bibliotekarie. 
 
När kommuners skolplaner granskats har de visat sig vara hämtade nästan direkt ur 
Lpo94. Så om staten verkligen ansåg att alla skolor skulle ha ett bra bibliotek borde 
detta uttryckas tydligare i läroplanen, som ju ändock revideras med jämna mellanrum. 
Även vi har i våra granskningar av de undersökta kommunernas skolplaner sett 
formuleringar och upplägg som speglar Lpo94. Om då skolbiblioteken lyftes fram mer i 
läroplanen så tror vi att skolbiblioteken naturligt skulle få mer uppmärksamhet i de 
kommunala skolplanerna och i de lokala arbetsplanerna.  
 
När det gäller bristande kunskaper om Bibliotekslagen, vilket många magisteruppsatser 
vittnat om liksom flera av våra respondenter, säger detta en del om vilken betydelse en 
lag får, om de som omfattas av den knappt känner till den och ännu mindre vet vad den 
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säger. Detta gör i viss mån problemet allmängiltigt och därmed viktigt, även om det 
bara är en av förklaringarna bakom trögheten i skolbiblioteksutvecklingen. 
Bibliotekslagen i sig är dessutom alltför vagt formulerad, anser vi. ”Lämpligt fördelade 
skolbibliotek” kan tolkas hur som helst. Om utbildningen ska betraktas som likvärdig, 
oavsett var den anordnas - såsom Lpo94 och Skollagen föreskriver - kan inte ett 
välutrustat skolbibliotek med en skolbibliotekarie som är öppet hela skoldagen och ett 
rum med gamla, tråkiga böcker betraktas som likvärdigt. I den biblioteksplan som 
Bibliotekslagen föreskriver ska finnas i varje kommun, ska hela kommunens 
biblioteksverksamhet innefattas, då även skolbiblioteken. Detta borde medföra en 
översyn av skolbiblioteken och samarbetet med folkbiblioteket. Detta nya tillägg i 
bibliotekslagen, som kom 2004, borde vara till fördel för skolbiblioteken och ge bättre 
förutsättningar för professionell bemanning av skolbiblioteken.  
 
Våra intervjuer tyder på att lärarna sällan vet vad en professionell bibliotekarie har för 
kunskaper. Merparten av lärarrespondenterna tycker sig klara sig bra själva och ser 
endast en bibliotekarie som en extra personalresurs, som främst har tiden att sätta sig in 
i saker de själva lika gärna kunde ha gjort om de bara hunnit med. Om lärarna fick en 
bättre insikt i en bibliotekaries kompetens och såg dem som en tillgång för elevernas 
utveckling, skulle kanske förutsättningarna för en professionell bibliotekarie i skolan 
förbättras. Vi misstänker att det är samarbetet mellan två professioner som utgör ett 
hinder. Om lärarna inte såg bibliotekarien som en konkurrent utan en kollega, med en 
kompletterande men annorlunda kompetens, så skulle ett samarbete vara en fördel för 
eleverna. Enligt den professionsteori vi läst så är bibliotekarien och läraren två ”svaga” 
professioner vilket kan vara en av anledningarna till att de har svårt att samarbeta. 
 
Bibliotekarien måste kunna visa lärarna vilka resurser biblioteket kan erbjuda, kunna 
visa upp mångfalden och de intressanta alternativ till läroböcker som ändå finns. 
Kommunikation mellan lärarna och skolbibliotekarien är oerhört viktig och ett bättre 
samarbete mellan bibliotekarie och lärare förutsätter att de båda grupperna vågar ta del 
av varandras professioner. 
 
Enligt Berg borde en samsyn inom kollegiet kunna driva en utveckling till att erövra 
frirummet till skolbibliotekens fördel, oavsett skolledningens inställning. Denna samsyn 
visade sig ha uppstått på Skola 2 efter en tid, liksom insikten i den skillnad en 
professionell bibliotekarie kan göra. Dock skulle inget av detta haft en chans att 
utvecklas enligt bibliotekarien 2-B, utan en positiv, drivande och stöttande skolledning. 
Det var rektor som var pådrivande till både verksamhetsplan och biblioteksråd – frågan 
är om det överhuvudtaget skulle ha funnits ett skolbibliotek liknande det nuvarande, 
utan skolledningens beslutsamhet. 
 
Skolledaren och dennes inställning har alltså stor betydelse för de prioriteringar som 
görs och de ställningstaganden som i slutändan sker på en skola, vilket märks speciellt 
väl när det inte finns några politiska prioriteringar. Detta har visat sig tydligt på de 
skolor vi gjort våra intervjuer på. Enligt våra respondenter har deras rektorer mycket 
begränsat intresse för skolbiblioteket, med undantag för Skola 2, vars rektor enligt 
respondenterna har stor förtjänst i den utveckling som ägt rum. Övriga respondenter 
säger att rektorn ansvarar för skolbibliotekets budget, helt enkelt hur mycket pengar 
som finns för inköp av böcker. Om detta är det enda som rektorn intresserar sig för, 
stannar kanske intresset hos underställd personal vid just ekonomin. En rektor som ser 
skolbiblioteket som ett bra hjälpmedel, som formulerar mål för 
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skolbiblioteksverksamheten tillsammans med personal och elever, och ser till att det 
finns ett samarbete mellan lärarna och skolbibliotekarien alternativt den 
skolbiblioteksansvarige, är något som saknas på de flesta av våra undersökta skolor, 
men förefaller vara den kanske viktigaste förutsättningen på en enskild skola. 
 
Kanske är skolbiblioteksutveckling en generationsfråga? Några av våra respondenter 
ansåg åldern ha viss betydelse för användningen av skolbiblioteket, liksom användandet 
av bibliotekariens tjänster. Kanske är yngre/nyare lärare mindre prestigebundna, och 
mer öppna för alternativa sätt att arbeta på. Tankar framfördes att de i alla fall verkar ha 
en mer flexibel inställning till hur man använder tiden i skolan. 
Förhoppningsvis kommer en yngre generation rektorer också att ha en annan och mer 
nyanserad bild av vad ett skolbibliotek med en utbildad bibliotekarie kan tillföra 
undervisningen.  

7.2.3 Förhållningssätt och attityder bland lärare angående 
skolbibliotekariers betydelse för läs- och språkutvecklingen 
 
I de forskningsdokument vi läst påtalar många att skolkulturen och lärares 
förhållningssätt och attityder har stor betydelse för att en skolbibliotekaries kunskaper 
ska tas till vara. 
 
Kühnes avhandlingsprojekt visade att skolbibliotekariens roll var mycket svag i nästan 
alla mellanstadieklasser. Efter tre år av projektet var allt mycket positivt, men 
skolbibliotekarierna kände sig ändå överflödiga ibland och upplevde att de kunde ha 
utnyttjats bättre; ingen efterfrågade deras tjänster. Kühne tolkade detta som att 
biblioteket trots allt inte sågs som en naturlig del i undervisningen. Vissa lärare var 
mycket villiga att ta emot den hjälp som erbjöds dem, medan andra var mer ovilliga. De 
ovilliga lärarnas attityder spred sig till övriga lärarkolleger, men framför allt och 
skrämmande nog, till eleverna. 
 
I litteraturen påtalas att lärare är offer för den kultur som styr skolan de arbetar på och 
att varje skola har sin egen distinkta kod eller kultur som påverkar det pedagogiska 
arbetet, vilken kan vara lika svår att påverka inifrån som utifrån. Att då som 
bibliotekarie, som är en annan profession, hitta sin plats i skolvärlden är ingen lätt 
uppgift. 
 
Intervjuerna vi gjort visar att de flesta lärare inte reflekterat över vad en 
skolbibliotekarie kan bidra med i elevernas läs- och språkutveckling. Orsakerna till detta 
verkar vara både att de har svårt att släppa in någon annan i ”sin undervisning” och att 
de gör som de alltid har gjort. Eftersom det inte finns någon tradition i att en 
bibliotekarie bistår elevernas utveckling så är det en främmande idé. Några av 
lärarrespondenterna insåg inte heller vad en bibliotekarie skulle kunna som de själva 
inte kan. Har man den attityden, som egentligen handlar om okunskap, så har en 
bibliotekarie väldigt liten chans att bli mer involverad i undervisningen. I tidigare 
forskning, liksom i vår undersökning, finns lärare som anser att det inte spelar någon 
roll om den biblioteksansvarige är lärare eller bibliotekarie, vilket talar för att det är en 
inte helt ovanlig attityd, som vi dock tror bottnar i okunskap om en bibliotekaries 
kompetens. 
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Den professionsforskning som vi tagit del av visar att både bibliotekarieyrket och 
läraryrket haft och har svårt att hävda sig som professioner. Detta kan vara en av 
anledningarna till att de har svårt att ta hjälp av varandra - de är två ”konkurrerande” 
professioner. Båda professionerna kämpar kanske dessutom på varsin front med en 
statusproblematik, ursprungen ur synen på beroendeställning. En skolbibliotekarie som i 
hög grad är beroende av lärarna på skolan, har kanske svårare att uppnå status i 
samhället än till exempel en barnbibliotekarie på folkbiblioteket. På liknande sätt kan ett 
lärarkollegium uppfatta lärare som aktivt söker stöd av en skolbibliotekarie såsom en 
kollega med lägre status som inte klarar av sitt jobb på egen hand. 
 
Vidare framhålls att skolbibliotekarier, för att kunna ses som en profession hos bland 
annat lärarna, bör arbeta med och utveckla strategier för skolbibliotekarieyrkets framtid, 
och marknadsföra sig själva hos lärare och rektorer. De måste se till att bli erkända och 
behövda av en annan profession - lärarna, som behöver upptäcka skolbibliotekariens 
kunskaper och våga använda sig av dem för elevernas bästa. Skolbibliotekarierna bör 
också marknadsföra sig själva - som ett sätt att stärka sin egen profession på den 
offentliga arenan - genom att driva frågor i media och på arbetsplatsen, för att visa sig 
samhällsnyttiga. Då skolbibliotekarier dessutom oftast är ensamma aktörer i skolan, och 
bland andra Berg (2003, s. 34) menar att lärarna trots allt har stor makt, så menar vi att 
skolbibliotekarien har ännu sämre förutsättningar att erkännas som profession. 
Skolkulturen och lärares professionssträvanden är några exempel på vad en 
skolbibliotekarie har att kämpa emot. 
 
Bergs organisationsteori bygger bland annat på att skolans kultur är en osynlig 
maktfaktor av stor betydelse. Detta fick vi bekräftat på Skola 2, vars 
skolbiblioteksutveckling de två, tre första åren var väldigt trög och negativ i den 
negativa atmosfär som då rådde på skolan. Många år senare har utvecklingen visat sig 
vara positiv, då en alltmer positiv kultur och biblioteksattityd etablerats. 
 
Samtliga respondenter på Skola 2 bekräftade att det många gånger är de yngre lärarna 
som är undantagen i de negativa attityderna. Detta föranleder oss att spekulera i, i vilken 
mån skolbiblioteksproblematik kan vara en generationsfråga, som därmed kanske är 
självreglerande? 

7.3 Sammanfattande slutord 
 
Av våra litteraturgenomgångar och empiri kan konstateras att skolbiblioteksutveckling 
står och faller med den enskilda rektorns inställning, såsom ytterst ansvarig att följa 
biblioteks- respektive skollagen. Många har också påpekat lärarnas roll i det hela, vad 
gäller underlåtenhet att inte arbeta utifrån läroplansdirektiv (undersökande arbetssätt, att 
använda skolbiblioteket som verktyg m.m.), liksom deras ointresse för att stå upp för 
sina krav på ett fungerande skolbibliotek. Lärarnas yrkesrollsidentitet har också belysts 
beträffande eventuell konflikt med bibliotekarier; de ses som ett hot istället för ett 
komplement till deras gemensamma skolbarns bästa. Även oviljan att aktivt låta 
skolbibliotekarier medverka i arbetslagsarbete har skildrats på flera olika håll. 
 
Vi tror att om lärare, skolledare, förvaltningschefer och skolpolitiker verkligen insåg 
skolbibliotekens pedagogiska betydelse, och om de kommunala skolpolitikerna hade 
full vetskap om det faktiska behovet och den faktiska tillgången till böcker och bibliotek 
för den egna kommunens elever och lärare, då skulle verkligheten se annorlunda ut på 
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många F-6-skolor. Togs dessutom de statliga politiska intentionerna på allvar, liksom de 
många och utmärkta utvärderingarna som Skolverket gjort, skulle mycket vara vunnet. 
Men eftersom så ytterst lite görs ute i landet för att följa Skolverkets rekommendationer, 
blir myndigheten en ganska uddlös företeelse. Om Skolverket togs på allvar, eller om de 
kunde ställa hårdare krav och utöva sanktioner, kanske inte skolbiblioteksverksamheten 
hade sett ut som den gör idag.  
 
Idag är skolbiblioteket den enskilda rektorns ansvar, men denne tycker sig varken ha de 
ekonomiska förutsättningarna eller energin för att få ihop en sådan verksamhet. 
Folkbiblioteken har kompetensen, och önskan att skolbiblioteken ska fungera bättre, 
men inte ansvaret. Både forskare och debattörer tycks vara överens om det ohållbara 
men framför allt det okloka i att ingenting göra, vad gäller upprustning och bemanning 
av skolbiblioteken. Det är inte insikt som saknas utan handlingskraft. Det finns skolor 
runt om i Sverige som med stöd av pådrivande rektorer kommit långt i sitt arbete för bra 
skolbibliotek för de yngre åldrarna. Men de är alldeles för få och alltför geografisk 
utspridda för att kunna agera nära och tydliga förebilder för landets alla övriga låg- och 
mellanstadieskolor. 
 
Kan engagemang i skolbiblioteksfrågor vara en generationsfråga, både när det gäller 
lärare och deras arbetsmetoder, biblioteks- och informationssökningsvana, och 
skolledare som lever med en äldre, traditionell bild av skolbiblioteksverksamhet sådan 
den alltför länge sett ut? Detta skulle i så fall kunna ändras genom kunskap och 
attitydförändring redan på Lärarhögskolan. De blivande lärarna måste lära sig 
bibliotekskunskap och informationssökning för att kunna använda det i undervisningen 
senare, samt förstå att bland annat ett undersökande arbetssätt kräver goda bibliotek. Det 
räcker dock inte med ett välutrustat bibliotek, det är själva verksamheten i 
skolbiblioteket som räknas. Och verksamheten mäts i grader av hur väl skolbiblioteket 
integreras i skolans undervisning. 
 
Det är viktigt att involvera all personal på skolan för att få ett fungerande bibliotek. 
Politikerna behöver kunskap om vilken viktig resurs skolbiblioteket är, så att de aktivt 
kan medverka till skolbiblioteksutveckling via formuleringar i kommunens skolplan och 
ekonomiska satsningar. Idag har barn- och ungdomsförvaltningar (eller liknande) 
ansvaret för skolbiblioteken, men har samtidigt ett haltande samarbete utan avtal med 
folkbiblioteken, som ofta tillhör en annan förvaltning inom den kommunala 
organisationen. Detta finner vi vara en olycklig ansvarsfördelning, som bäddar för att 
skolbibliotekens existens idag - för att inte tala om utveckling - helst ingen tar ansvar 
för om de kan komma undan. Demokratin kräver anställning av kompetenta 
skolbibliotekarier även för låg- och mellanstadieskolor i alla kommuner, på ett sätt som 
inte är fallet idag.  
 
Vi tror att en satsning på skolbiblioteken, med en engagerad och kunnig bibliotekarie, är 
en av de mest lönsamma investeringar som kan göras för att motverka och förebygga 
tidig utslagning bland barn och ungdomar. Att som rektor välja att inte anställa en 
fackutbildad bibliotekarie menar vi är ett uttryck för det bristande ansvar skolledningar 
många gånger tar för skolbiblioteksverksamheten. Omplacering av personal som en 
nödlösning för någon form av bemanning vittnar bara om den bristande seriositet som 
många gånger präglar skolbiblioteksverksamhet. Vi menar att det även handlar om 
bristande professionalitet i hanteringen av en viktig pedagogisk uppgift. 
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Frågan är bara hur man ska få lärarkollegiet med sig, när det i slutändan förmodligen 
handlar om att tvingas omfördela befintliga resurser inom skolan till bibliotekets 
förmån. Vi tror, av lärarerfarenhet, genom empirin, samt genom många möten med 
lärare på biblioteken, att väldigt många lärare inte känner till vad en bibliotekarie kan 
hjälpa till med för att underlätta deras arbete. Eftersom många bibliotekarier, liksom 
lärare, ser tiden som en bristvara kanske resurserna i skolan helt enkelt behöver 
omfördelas. Att kosta på sig en utbildad bibliotekarie effektiviserar arbetet menar 
forskningen, men behöver kanske också upplevas konkret, för att en attitydförändring 
ska äga rum. Däremot är en skolbibliotekarie ingen garanti för att eleverna lär sig mer. 
Men det borde öka förutsättningarna! Att ensam dra ett tungt lass är svårt, oavsett om 
man är lärare eller bibliotekarie, men genom att komplettera varandra, utnyttja det bästa 
ur varandras kompetenser genom gott samarbete, kanske de tunga lassen kan göras 
lättare. 
 
Vi har inte lyckats finna samma tyngd inom skolforskning som biblioteksforskning, 
som hade kunnat belysa skolvärldens längtan efter fungerande skolbibliotek för att 
stötta allas våra barns läsutveckling. Vi kan inte låta bli att undra över om, och i så fall 
varför, det främst är biblioteksverksamheten som ser till barnens rättigheter och 
möjligheter i detta sammanhang? Det borde vara både lärare och elevers demokratiska 
rättighet att få den hjälp och det stöd man behöver för att kunna utföra sitt arbete, just 
vid den tidpunkt man behöver det. Vi är dock medvetna om den obalans denna 
snedfördelning i källor kan medföra både för forskningen och för debatten. 
 
Slutligen: Gör skolbibliotekarien någon skillnad? (uppsatsens titel) 
Svar: Ja. Om skolbibliotekarien ges en rimlig chans att bli delaktig i elevernas 
utveckling så gör hon eller han skillnad, vilket vi tycker att vår studie visar. 
 

Ett bibliotek utan bibliotekarie 
är som en musiksal utan musiklärare. 

I bästa fall hittar du bland grejorna därinne 
men du vet inte hur du ska använda dem… 

8 Förslag till fortsatt forskning 
 
Bibliotekariens roll som pedagog handlar nästan alltid om informationsrelaterade 
aspekter och nästan aldrig om litteraturpedagogik. Men lässtimuleringen och 
skönlitteraturen utgör fortfarande en stor del av verksamheten på många skolbibliotek, 
men verkar inte vara intressant nog att utveckla eller utforska.  
 
I en artikel i Biblioteksbladet (2002 nr 9) skriver Ross Todd, som har studerat hur olika 
länders skolbiblioteksverksamhet fungerar, att problemet i många länder är att 
skolbiblioteken inte ses som nödvändiga delar i inlärningen och läroplanen. Han anser 
att det är viktigt för skolbiblioteken att man genom forskning tydligt kan bevisa vilken 
konkret skillnad ett välfungerande skolbibliotek gör jämfört med dåligt fungerande.  
Det måste påvisas att skolbibliotekarierna genom sin undervisande roll och sin breda 
kompetens påverkar utbildningsresultaten.  
 
”Om man klart ser vilka resultat som investeringar i biblioteket kan leda till för skolan 
som helhet, kan man också motivera de prioriteringar och omfördelningar som blir 
nödvändiga ”(Skolbiblioteken i Sverige, 1999, s. 65f.). Denna indirekta uppmaning kan 
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ses som ett skriande behov av forskning som kan dokumentera skolbibliotekets 
betydelse för hela skolans verksamhet. Det största problemet torde väl dock vara att de 
flesta variabler som skolbiblioteket automatiskt har positiv effekt på, är omätbara i 
kvantitativ mening. Det är kvalitativ forskning i stor skala som skulle behövas för att 
stärka rektorerna i deras uppfattning om vikten av ett bra och bemannat skolbibliotek. 
Detta skulle rektorerna sedan kunna använda som påtryckningsmedel gentemot de egna 
skolpolitikerna, i sina äskanden om öronmärkta pengar för ändamålet. 
 
Louise Limberg konstaterar i sin forskningsöversikt att förvånansvärt få studier gjorts 
som fokuserar på skolbibliotekens roll för barns läsutveckling och litteraturläsning, som 
är en väsentlig roll för skolbibliotek enligt Bibliotekslagen. Hon anser att det vore 
angeläget med pedagogiska studier kring bibliotekets roll i undervisningen för att kunna 
studera eventuella samband (2003 s. 29, 53, 84, 88). 
 
Det hade varit intressant att göra en studie över tid, på en skola som gått från 
obemannade bokrum till bibliotekariestödd undervisning, för att utröna om en 
bibliotekarie verkligen gör någon skillnad. Istället valde vi av tidsskäl att göra denna 
mindre undersökning. 

9 Sammanfattning  
 
Denna magisteruppsats behandlar en skolbibliotekaries betydelse för eleverna från 
förskoleklass till år 6.  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur en skolbibliotekarie kan vara ett stöd för läs- och 
språkutvecklingen, samt vilka förhållanden som bör råda på en skola för att 
skolbiblioteket och en skolbibliotekarie ska kunna vara det stödet. 
 
Uppsatsens tre frågeställningar är: 
1. Hur kan skolbiblioteksverksamhet med en professionell skolbibliotekarie främja 
elevers läs- och språkutveckling? 
2. Vilka förhållanden bör råda på en skola för att en professionell skolbibliotekarie ska 
kunna fungera som ett stöd för läs- och språkutvecklingen? 
3. Vilka förhållningssätt och attityder råder bland lärare när det gäller 
skolbibliotekariers betydelse för läs- och språkutvecklingen? 
 
Med genomgång av vad tidigare forskning funnit redovisas vad olika forskare och andra 
verksamma inom området har för synpunkter när det gäller en bibliotekaries betydelse 
för läs- och språkutvecklingen samt förutsättningar för ett välfungerande skolbibliotek. 
 
De teorier som redovisas och används som utgångspunkter är: Bergs organisationsteori 
om skolan – för att urskilja vad som styr och påverkar skolors verksamheter och 
vardagsarbete - och professionsteori – för att se vad som utmärker lärar- och 
bibliotekarieprofessionerna och dessas påverkan på skolbiblioteksverksamheten. 
 
Som metod används dokumentanalys - för att se vad styrdokumenten säger om 
skolbibliotek - och kulturanalys genom intervjuer – för att se vad skolors ledning och 
kultur kan ha för inverkan på det som berör frågeställningarna. 
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I kapitlet Dokumentanalys görs en genomgång över vilka styrdokument som finns, som 
berör skolbibliotek samt vad de säger om skolbiblioteksverksamheten.  
 
Kulturanalysen består av tio intervjuer; två skolbibliotekarier och totalt åtta lärare. 
Genom den framkom en begränsad insikt i hur en bibliotekarie kan bistå lärare och 
elever i arbetet med läs- och språkutveckling, samt att det är viktigt med en 
verksamhetsplan för biblioteksverksamheten, så att all berörd personal upplever 
delaktighet, rättvis fördelning av bibliotekariens tjänster samt har ett ramverk att luta sig 
mot. Den bekräftar även att traditioner och skolkultur är något som definitivt påverkar i 
vilken utsträckning en skolbibliotekaries kompetens kommer till sin rätt. En annan sak 
som också påverkar detta är den tid bibliotekarien har till sitt förfogande att stödja 
elever och lärare. Samtliga intervjuade påtalade behovet av mer bibliotekariestöd, vilket 
upplevdes ha ökat enormt efter insikter i vilken ovärderlig tillgång det blivit. 
 
I kapitlet Diskussion och slutsatser, tas först en diskussion om metod och resultat upp. 
Därefter, uppdelat efter frågeställningarna, tas sammantaget upp vad som framkommit 
både i dokumentanalyser och kulturanalyser.  
 
Slutsatsen är att med dagens styrsystem kan enskilda skolor väldigt lätt bortprioritera 
skolbiblioteksverksamheten. Frirummet som finns idag genom mål- och 
resultatstyrningssystemen, skapar inga stora möjligheter för en skolbibliotekarie att 
beträda skolvärlden eftersom det är lärarna och deras attityder som påverkar 
skolverksamheten. Rektors inställning till skolbibliotekssatsning förefaller avgörande, 
men är klimatet i kollegiet inte öppet för att bjuda in skolbibliotekarien i skolarbetet 
uppstår ingen skolbiblioteksverksamhet. Barns läs- och språkutveckling skulle ha 
mycket att vinna på att skolan förmådde utnyttja det bästa ur både lärares och 
bibliotekariers olika kompetenser, som ju inte ska konkurrera med varandra utan 
komplettera varandra. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
FRÅGOR TILL ALLA: 
- Utbildning, examensår? 
- Tidigare arbetsplatser? (antal, inom yrket) 
- Tid på nuvarande arbetsplats/befattning? 
 
INLEDANDE… 
1. Beskriv hur skolbiblioteket används idag. 
2. Har ni några mål för skolbiblioteket? 
3.  –> När gjordes de?/Vilka har gjort dem?/Vad har gjorts för att uppnå 
dem?/Utvärderingar/Uppföljning? 
4. Sker någon utvärdering av skolbibliotekets arbete och hur är den i så fall utformad? 
5. Tycker/känner du att du kan påverka skolbiblioteksverksamheten? Hur, i så fall? 
6. Kan du påverka din chef angående skolbiblioteksutvecklingen? Hur? 

7. Gör du det? 
8. Känner du till om vad styrdokumenten (Lpo 94, Bibliotekslagen, Skolplanen, Lokala 
arbetsplanen) säger om skolbiblioteket? 
9 Påverkar dessa….. dig? Skolbiblioteksutvecklingen i allmänhet? På just din skola? 
Utnyttjandet av skolbiblioteket på just din skola?  
 
A. 
1. Hur uppfattar du skolbibliotekets status på skolan? Bland lärare? Bland elever? Hos 
rektor? 
2. Hur uppfattar du lärarnas inställning till biblioteket? 
3. Diskuteras skolbiblioteksverksamheten på möten på skolan? 

4. Finns det några studiedagar för lärare/bibliotekarien angående samarbete och 
utnyttjande av skolbiblioteket? 
5. Har du fått någon fortbildning i ”läs- och språkutveckling genom utnyttjandet av 
skolbiblioteket”? I skolbiblioteksfrågor överhuvudtaget/allmänt? 
 
B. 
1. Hur fungerar samarbetet mellan lärare och bibliotekarien? 
2. Hur upplever du tidsåtgången för att ett bra samarbete ska kunna fungera? Har ni/får 
ni tillräckligt med tid? 
3. Hur fördelas arbetsuppgifterna mellan lärare och bibliotekarien? 
4. Skulle arbetet kunna fördelas annorlunda? 
 
C. 
1. Hur används skolbiblioteket som stöd i läs- och språkutvecklingen? 
2. Hur skulle man kunna använda skolbiblioteket som stöd i läs- och språkutvecklingen? 
3. Vad skulle en fackutbildad bibliotekarie kunna tillföra arbetet med läs- och 
språkutvecklingen? 
4. Finns det någon fördelning (skriven/oskriven) vad läraren/bibliotekarien gör/bör 
göra/ska göra i arbetet med läs- och språkutvecklingen? 
5. Vad har betydelse för att skolbiblioteket används i läs- och språkutvecklingen? 
6.  --  ”---- ” ----  ”  ----”  -- skolbibliotekarien används i läs- och språkutvecklingen? 
7. Spelar ålder, kön, personkemi…. annat… in? 
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TILL LÄRAREN: 
 
1. Hur använder du skolbiblioteket i läs- och språkutvecklingen? 

 
2. Hur ser de andra lärarnas användning ut? 
 
3. Vad är det som påverkar användningen av skolbibliotekarien? 
 
4. Hur ser du på bibliotekariens betydelse för läs- och språkutvecklingen? 
 
5. Vad anser du vara skolbibliotekariens funktion i barnens läs- och språkutveckling? 
 
6. Hur ser kommunikationen ut mellan dig och skolbibliotekarien? 
 
7. Hur ser det ut bland de övriga lärarna? 
 
8. Vilka likheter resp. olikheter finns i synsättet kring ert gemensamma arbetsområde? (t 
ex kunskapssyn, inlärning, vad som är viktigt att arbeta med etc.) 
 
9. Vad anser du om skolbibliotekariens roll i skolans verksamhet? I/för din 
undervisning? 
 
10. Vad har skolbibliotekarien inneburit för dig och din undervisning? 
 
11. Har du haft samma syn på skolbibliotekariens roll i undervisningen hela den tid du 
jobbat här, eller har den förändrats? I så fall hur, och varför? 
 
 
TILL BIBLIOTEKARIEN: 
 
1. I vilken utsträckning deltar du i undervisningen? Hur, i så fall? 
 
2. Kommer din kompetens som bibliotekarie till användning/nytta för läs- och 
språkutvecklingen för de mindre barnen? Om ja – hur?  Om nej – varför inte? 
 
3. Vad anser du att du kan bidra med i barnens läs- och språkutveckling? Anser lärarna 
det också? I vilken utsträckning känner du att de ger dig det utrymmet? 
 
4. Finns det någon del i din kompetens som du tycker kunde utnyttjas mera? 
 
5. Upplever du, eller har upplevt, någon form av attitydproblem, från lärarnas sida? Om 
ja, vilken typ av problem handlade det om? Hur tog det sig uttryck? 
 
6. Vilka likheter resp. olikheter finns i synsättet kring ert gemensamma arbetsområde? (t 
ex kunskapssyn, inlärning, vad som är viktigt att arbeta med etc.) 




