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Abstract: The aim of this master´s thesis is to analyse what factors have an impact on 
the quality of school libraries. The research questions are: 
How do some school principals, school librarians and school inspectors view 
quality in school libraries and what has an impact on quality? 
How do they view some existing quality criteria?
How important do they think the integration of the school library into the 
curriculum is?

The theoretical approach is derived from research about school libraries by 
David Loertscher and by Sharon Markless and David Streatfield.
The empirical material has been collected through half structured qualitative 
interviews. The informants chosen are principals and school librarians from 
three Swedish primary schools (6-15 years). The schools are chosen because 
their libraries have been awarded the title school library of the year. Two 
school inspectors have also been interviewed. 

Some of the aspects of quality that both the research literature and the 
interviews show as important factors are cooperation and collaboration 
between school librarians and teachers, learning by ICT and students' 
information literacy. The investigation shows that earlier research is valid for 
this thesis also. The views of the informants are that school libraries can play 
a vital role in schools. The investigation confirms the importance of support 
from principals and of evaluation of your work, by the help of school 
inspections and existing quality criteria.
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1. Inledning 

Internationellt och i Sverige pågår diskussioner om skolbibliotekens roll i skolan. Många länder 
delar problemet att skolbibliotek inte har någon väl definierad roll i skolan. I Sverige har 
skolbiblioteken inte varit reglerade genom skollagstiftning, som de är exempelvis i våra nordiska 
grannländer, något som troligen kommer att ändras 2010 när en ny svensk skollag blir beslutad. 
Detta går jag in på i nästa kapitel.

Innehållet i bibliotekslagen, där det står att skolbiblioteken ska ”stimulera skolelevernas intresse för 
läsning och litteratur samt ... tillgodose deras behov av material för utbildningen” (Bibliotekslagen 
2004: §5), har inte haft stort genomslag inom skolvärlden. 

18%, det vill säga ca 250 000 elever saknar helt någon form av skolbibliotek och nästan lika många 
har endast något som kan definieras som en boksamling, visas i Kulturrådets statistik från 2008 i 
Skolbibliotek 2008, Kulturen i siffror 2009:1 (s. 5). Skolbibliotek 2008 är redovisningen av 
Kulturrådets statistikundersökning av skolbiblioteken i Sverige 2008. Skolverket konstaterade i sin 
lägesbedömning för 2006 (Dnr 2006:1433, s. 161-165) att det behövdes ett systematiskt 
kvalitetsarbete inom skolbiblioteksverksamheten och att det saknades aktuella uppgifter 
(Skolbibliotek 2008, s. 9). Undersökningen är en totalundersökning av landets grundskole- och 
gymnasieenheter. I undersökningen förefaller andelen skolor med någon form av 
biblioteksverksamhet ha minskat sedan 2002, då den förra statistiken kom, med förbehållet att de 
två undersökningarna inte är helt jämförbara.

I den undervisning som blivit alltmer vanlig i Sverige som bygger på elevernas självständiga arbete 
och kunskapssökande med hjälp av många olika källor och olika typer av medier behövs 
skolbibliotek. Professor emerita i biblioteks- och informationsvetenskap Louise Limberg har efter 
sin omfattande forskning den meningen att ”skolbibliotek skapar viktiga förutsättningar för lärande 
och erbjuder en rik infrastruktur för lärande kopplat till elevcentrerat arbetssätt”. (Limberg 2010b, s. 
7) Limberg skriver vidare: ”Skolbibliotek verkar givetvis också på den lokala skolans premisser 
med den kultur och de förutsättningar som finns där. Väl fungerande skolbibliotek kan bidra till att 
forma den enskilda skolans kultur och de villkor för undervisning och lärande som erbjuds. 
(Alexandersson & Limberg 2004).” (ibid.).

Ett av motiven till att jag valt detta ämne är att jag efter ett långt yrkesliv som skol- och 
folkbibliotekarie undrar varför så lite har hänt i grundläggande skolbiblioteksfrågor. Att skriva en 
uppsats och intervjua några berörda och kunniga personer kan för mig som huvudsakligen är 
praktiker vara ett sätt att få mera kunskaper, genom att lära från forskare och systematisera 
tänkandet. 

Undersökningen kan anses vara vetenskapligt motiverad, inte enbart för att skolbibliotek är aktuella 
inför en ny skollag. En Delphistudie med tillfrågade experter om vilka områden som var viktiga att 
undersöka inom biblioteks- och informationsforskning, rankade följande forskningsområden högt:

 Bibliotekens förändrade roll i samhället 
 Biblioteks betydelse för lärande
 Bibliotekarien i undervisningsprocessen
 Bibliotek, lärande och undervisning

Högt värderat i hela undersökningen var också ”Utvärdering av biblioteksarbetets effektivitet och 
inflytande”. ( På säker grund : en Delfiundersökning om vilken biblioteksforskning som behövs 
2008). I uppsatsen hoppas jag kunna belysa delar av dessa områden.



På ett möte för skolbibliotekscentraler 2008, uttryckte utbildningsdirektören i Malmö sina tankar 
om skolbibliotek: faktorer som skolbiblioteken måste förhålla sig till idag, enligt honom, är 
medierna, rummet, bibliotekarien, informationssystemet och pedagogiken, som samspelar i 
komplexa mönster med den omgivande skolan. En konflikt som finns för skolbibliotekarien idag är 
vilken roll man har i skolan – är man en materialförsörjare eller en pedagog? Han menade vidare att 
skolbiblioteken och dess personal bör ha en större öppenhet, man bör utmana den traditionella 
skolkulturen och sträva efter att få en ökad pedagogisk roll på skolorna och att försöka integrera 
skolbibliotekets pedagogiska funktion i lärandet. (Möte med skolbibliotekscentraler 2008) 

Den ”traditionella skolkulturen” är ett intressant begrepp, anser jag. Louise Limberg nämner också 
den enskilda skolans kultur i citatet ovan. Hur kan skolkulturen beskrivas i en skola? Vad spelar den 
för roll för skolbiblioteket, samarbetet och elevernas lärande? Jag tar upp frågan om skolkulturer i 
ett senare avsnitt. 

Kan alla de delar av verksamheten, som utbildningsdirektören nämner och de komplexa mönstren 
bli tydligare och utvecklas med hjälp av förslag till kvalitetskriterier? Att inte förstå dessa mönster 
kan vara en del av problemet. Kanske det kan vara en hjälp att utgå från några kvalitetsaspekter som 
man väljer att utvärdera? 

Under 1970- och 80-talen pågick en diskussion om skolbibliotek som en pedagogisk, social och 
kulturell resurs vilken satte spår bl.a. i läroplanen Lgr80. Facklitteratur och andra medier används 
sedan dess ofta för temaarbeten och som ett komplement till läroböcker. Skönlitteratur började 
användas mera i stället för läseböcker och som bredvidläsning i historie- och 
geografiundervisningen. Under denna tid utvidgades samarbetet mellan folkbibliotek och skolor. De 
senaste 30-40 åren har det funnits många statliga, lokala och nationella projekt och satsningar på 
skolbibliotek. I debatten nämns nu bland annat utveckling av det digitala skolbiblioteket. Men i 
läroplanen står det inte längre så mycket om skolbibliotek. Sedan 1990-talet har skolan varit 
huvudsakligen en kommunal angelägenhet, utöver det som regleras i skollagen. Kommunerna och 
ofta enskilda rektorer har bestämt skolbibliotekets ställning i skolorna. Det är ett problem att 
skolbibliotekens resurser och kvalitet ser så olika ut i skolorna, när samhällets strävan är att 
utbildningen ska vara så likvärdig som möjligt. (Limberg 2010b, s. 7). 

Skolbibliotek erbjuder potential att överskrida skolans tradition och stödja elevers meningsfulla lärande via 
informationssökning och informationsanvändning och därmed bidra till att fler elever når uppsatta 
mål.(Limberg, 2010a, s. 29).

Vilka faktorer och aktörer kan ha betydelse för skolbibliotekens roll? Skolor bedriver ständigt 
utvärderingar och förbättringsarbete och ska lämna in kvalitetsredovisningar. Alla som arbetar inom 
skolan har ett uppdrag, som formuleras i styrdokumenten, skollag, läroplan och kursplaner. För 
kvalitetsarbetet är det viktigt för skolans personal att kunna se vad skolbiblioteket bidrar med för att 
ha möjlighet att utveckla kvaliteten. Därför kan det vara intressant att få fler synpunkter på vad 
kvalitet kan innebära och också synpunkter på om förslag till kvalitetskriterier kan vara en 
utgångspunkt för framtida utveckling.

1.1 Problemområde
Uppsatsen handlar om skolbibliotek och rör sig inom flera områden, främst praktiken på skolor, 
undervisning, pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap. Ett sociologiskt perspektiv 
finns med i litteraturen om begreppet skolkultur. 

Vad jag vill visa är olika synsätt på skolbibliotekets kvalitet, vilka kvalitetskriterier som upplevs 
vara viktiga av några personer inom skolvärlden, som förmodas ha möjligheter att påverka 
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skolbiblioteksutvecklingen. Vilka kvaliteter hos skolbibliotek har gjort att vissa skolor har valt att 
satsa på dem? Kan man peka på några speciella framgångsfaktorer? 

1.2 Syfte
Syftet med min undersökning är att försöka få syn på faktorer som påverkar skolbibliotekets 
kvalitet på en skola, hur kvalitetskriterier kan betraktas i förhållande till praktiken i skolan. Avsikten 
är att ta reda på vad några personer ur ett par yrkeskategorier med vissa förmodade styrmöjligheter 
anser att kvalitet innebär, när det gäller skolbiblioteksverksamhet och om de anser att de själva kan 
påverka kvalitetsutvecklingen. Deras inställning kan utgöra underlag för hur de agerar och kanske 
tar initiativ till utveckling av skolbibliotekens kvalitet. 

De intervjuade kan tillföra nya aspekter på kvalitetsarbete och på vilka faktorer, som påverkar 
verksamheten. Undersökningen kan ge uppslag till andra frågeställningar med anknytning till ämnet 
för framtida forskning och förändringar.

1.3 Frågeställningar
Vilken syn har olika aktörer med inflytande över skolbibliotek på skolbibliotekens kvalitet och vad 
som påverkar den? Vilka faktorer anser de har betydelse för kvaliteten?

Hur ser de på de kvalitetskriterier som finns utvecklade? På vilket sätt kan dessa kriterier användas i 
skolsammanhang?

Hur ser de på skolbibliotekets integrering i undervisningen?

1.4 Avgränsningar
Uppsatsen begränsar sig till skolbibliotek i grundskolan. Ofta kan bibliotek i gymnasieskolan och 
grundskolan ha liknande problem och frågeställningar, men eftersom min erfarenhet av 
skolbibliotek på grundskolan är större väljer jag att begränsa mig till sådana vid val av skolor i 
undersökningen.

Avsikten var att hitta skolor med erkänt goda skolbibliotek. Detta valde jag, därför att jag anser att 
det kan vara ett sätt att hitta de argument, som finns för att motivera varför skolor satsar på 
skolbibliotek. En annan undersökning skulle kunna se på skolor, som inte satsat på skolbibliotek. 
Då kan man troligen hitta fler argument för att inte satsa på dem. Min avsikt har varit att visa på 
åsikter om kvalitet från skolor, där personalen har tänkt noga på frågan och valt att satsa. De 
skolbibliotek, som tilldelats titeln Årets skolbibliotek av Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG), 
som jag berättar om längre fram, har utsetts av en jury bestående av lärare och bibliotekarier, m.fl. 
Dessa skolbibliotek uppfyller NSG:s kvalitetskrav. Det är troligt att dessa skolor och rektorer i sin 
ansökan om titeln Årets skolbibliotek och i sina val av satsningar har tänkt över sina motiveringar 
och kan ge intressanta infallsvinklar för uppsatsen.

Flera kategorier av informanter skulle ha varit intressant att ha med i undersökningen, särskilt lärare 
och elever. På grund av tid och för att avgränsa undersökningen har jag dock valt att intervjua 
rektorer och skolbibliotekarier på tre skolor och dessutom två skolinspektörer, för att få 
kvalitetsaspekter från ett annat håll. Idén att också ta med Skolinspektionen och skolinspektörer i 
undersökningen kom upp på grund av att förhoppningar har riktats mot Skolinspektionen i samband 
med att skolbibliotek väntas komma med i den nya skollagen. Flera kommentarer i remissvaren till 
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lagförslaget uttrycker önskemål om att Skolinspektionen skulle kunna granska skolbiblioteken på 
skolorna. 

1.5 Definitioner
Kvalitet
Begreppet kvalitet är mångtydig och används oftast i en allmän, positiv betydelse: ”grad av goda 
egenskaper” (Nationalencyklopedins Ordbok, www.ne.se/sve/kvalitet 2010-01-18). Här använder 
jag oftast ordet  i den betydelsen: ”viktiga, goda egenskaper”. Det kan vara företeelser eller 
egenskaper, något som kan medverka till att göra en verksamhet ”bra”. Ordet kvalitet förekommer 
ofta i debatten och i dokument som handlar om skolans utveckling. Skolor ska lämna in 
kvalitetsredovisningar och bedriva ett kvalitetsarbete. I nästa kapitel behandlar jag dessa två 
företeelser och även kvalitetskriterier och tar upp andra definitioner av och problem med begreppet 
kvalitet. 

Trots det problematiska med begreppet har jag ändå valt att använda det. I intervjuerna förklarar jag 
att jag med skolbibliotekets kvalitet menar något som gör skolbiblioteksverksamheten bra ur 
intervjupersonernas synvinkel. Jag tror att det kan användas i intervjuerna för att visa hur 
personerna uppfattar ordet och därigenom ger det ett innehåll och en mening. En annan anledning 
att använda begreppet är att det finns i de dokument jag har använt och i många andra sammanhang 
inom skolan och i samhället.

Utvärdering
Även detta begrepp kan diskuteras och har olika betydelser i olika sammanhang. Oftast syftar 
utvärdering på när man i slutet av en termin eller ett läsår eller efter ett visst projekt försöker ta reda 
på hur det har fungerat. Det kan till exempel innebära att man ställer frågor till elever eller personal. 
Eller gör en självvärdering efter ett frågeschema eller föreslagna kvalitetskriterier. Utvärdering kan 
göras av enstaka preciserade företeelser eller av en hel verksamhet i förhållande till exempelvis en 
skola. 

På engelska finns orden evaluation och assessment, vilka definieras i boken Evaluating the impact  
of your library, som behandlas i avsnittet om teoretiska utgångspunkter. De brittiska författarna 
Sharon Markless och David Streatfield anger att orden används som synonymer av amerikanska 
skribenter både för bedömning av människors kunskaper eller förmågor /ofta i form av betyg/ och 
för utvärdering av system och service. Markless och Streatfield använder evaluation enbart för den 
senare betydelsen och ordet assessment för bedömning i den första betydelsen. (s. Xiif). Mer om 
hur utvärdering kan göras tas upp i avsnittet om ovannämnda bok och i flera andra av de böcker 
som finns i litteraturförteckningen.

Skolbibliotek
Skolverkets definition från 2006 är ofta använd: Ett skolbibliotek är en gemensam och ordnad 
resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av 
kompetent personal.

Louise Limberg diskuterar definitioner av skolbibliotek i Skolbibliotekets pedagogiska roll... från 
2002, s.12ff. Där förordas att en definition ska grundas i skolans val av hur man organiserar sina 
mediasamlingar och sin verksamhet, innehålla en dimension för platsen/rummet och för 
bibliotekarien. 

I Skolverkets definition finns ordet ”resurs” i stället för platsen/rummet. Resurs kan omfatta 
platsen/rummet, men också eventuellt verksamhet eller ett ”program”, som engelskspråkig litteratur 
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ofta talar om. 

Skolbibliotekarie
För enkelhetens skull använder jag i uppsatsen begreppet skolbibliotekarie som ett samlingsbegrepp 
både för fackutbildade bibliotekarier, som arbetar på skolbibliotek och för lärare med särskilt avsatt 
tid för att sköta skolbiblioteket, med eller utan kurser om skolbibliotek. Någon gång använder jag 
begreppet lärarbibliotekarie för den senare kategorin. 

1.6 Disposition

Kapitel 1 börjar med en inledning, definierar problemområdet, anger syfte, frågeställningar, 
avgränsningar samt definitioner av vissa begrepp. Kapitel 2 förklarar mer om bakgrunden i form av 
skollagen, skolinspektionen och olika kvalitetskriterier för skolbibliotek.

Kapitel 3 tar upp teoretiska utgångspunkter, som består av forskning om skolbibliotek av David 
Loertscher, som bland annat formulerat taxonomier för skolbibliotek och av Sharon Markless och 
David Streatfield, som forskat bland annat om utvärdering av skolbibliotek.

Kapitel 4 är en litteraturgenomgång av det jag läst inför uppsatsskrivandet och upplevt som 
utgångspunkter för min undersökning. Litteraturen delas in i sådan som handlar om skolbibliotek 
och sådan som behandlar skolan och kvalitetsarbete.

Kapitel 5 behandlar metoden för undersökningen, som är halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, 
urval av informanter, som är rektorer, skolbibliotekarier och skolinspektörer samt tillvägagångssätt 
vid intervjuerna med intervjuguider och två förberedande intervjuer, som bifogas som bilagor.

Därefter följer i kapitel 6 redovisning av intervjuerna. Först presenteras intervjuerna med rektorerna 
och skolbibliotekarierna tillsammans under rubriker från intervjuguiden. Intervjuerna med 
skolinspektörerna redovisas därefter uppdelade på teman från dessa intervjuer.

I kapitel 7 analyseras intervjuerna med hjälp av Loertschers checklista för skolledare och enligt fyra 
kategorier, som konstruerats med hjälp av de valda teorierna.

Kapitel 8 sammanfattar och diskuterar resultatet och kopplar samman det med forskningsfrågorna 
och litteraturen, drar slutsatser och ger förslag till vidare forskning och åtgärder.

9. Sammanfattning av uppsatsen.

Litteraturförteckning.

2. Bakgrund och utgångspunkter
En del av bakgrunden till valet av ämne för uppsatsen är den kommande nya skollagen. Om 
skolbibliotek nämns där finns anledning att överväga skolbibliotekens kvalitet, vad eller vilka som 
skulle kunna påverka och bedöma kvaliteten. Är Skolinspektionen en möjlig aktör? Det är också en 
god idé att titta närmare på arbete som redan gjorts, utgångspunkter i form av kvalitetskriterier. 
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2.1 Ny skollag

En ny skollag beräknas bli beslutad under 2010 i Sverige. Arbetet med denna har pågått sedan 
mitten av decenniet. I förslaget skrivs skolbibliotek in, men hur ett skolbibliotek ska fungera är inte 
utsagt. I förslaget står dock att alla elever skall ha tillgång till skolbibliotek och att skolan är 
ansvarig för det, oavsett om skolan är kommunal eller fristående: 

Skollagsberedningen föreslår att det i skollagen införs en bestämmelse med innebörden att eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek. Vi anser att skolbiblioteken spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse 
för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen att det är motiverat 
med en egen bestämmelse i skollagen. ... Skollagsberedningen föreslår således att eleverna ska ha tillgång till 
skolbibliotek men att organiseringen av skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel. Skollagsberedningens 
förslag bör beaktas vid den kommande översynen av bibliotekslagen. (Den nya skollagen..., s. 316-317)

Vad skolbibliotek innebär är inte definierat i förslaget. Motivet för att de ska nämnas i lagen är alltså 
att de ”spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för 
att tillgodose deras behov av material för utbildningen”. Här nämns exempelvis inte skolbibliotekets 
roll i samarbetet med övrig personal, elevernas informationssökning, IKT eller olika former av 
medier. Inte heller sägs något om behovet av personal.

Ledamöter från flera politiska partier har före det nya lagförslaget skrivit motioner i riksdagen och 
argumenterat för att skolbiblioteken bör stärkas och få en tydligare roll som medel för 
måluppfyllelse i skolan. Utbildningsministern, kulturministern och tjänstemän från Skolverket har 
uttalat sig positivt till att skolbibliotek ska stå med i skollagen. 

Biblioteksföreningar och andra organisationer har länge arbetat för att skolbiblioteken ska skrivas in 
i skollagen, exempelvis Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG), där bl.a. författaren och 
lärarbibliotekarien Kalle Güettler ingår. Han anser att skollagen är en grundbult i systemet: 

Den dag det skrivs in i den att varje skola ska ha ett skolbibliotek som är bemannat av utbildad personal och 
öppet under skoltid för eleverna, och att detta skolbibliotek ska ha ett pedagogiskt syfte - den dagen måste även 
rektorer och lärare som kanske inte har brytt sig hittills börja diskutera hur de ska utrusta och bemanna sitt 
skolbibliotek och vilken pedagogisk funktion det ska ha. (Skolbiblistan, diskussionslista för skolbibliotekarier 
2008-12-12) 

Förslaget till ny skollag och vad olika instanser skrivit i sina remissvar intresserar många och kan 
ha betydelse för framtidens skolbiblioteksutveckling. 

2.1.2 Remissvar på skollagen
Många aktörer inom skolbiblioteksområdet har väntat och hoppats på att en ny skollag ska ge 
möjligheter till att få en mer likvärdig skolbiblioteksverksamhet på skolor i Sverige. Men åsikterna 
går isär hos remissinstanserna och i de spontana remissvaren angående förslaget att skolbibliotek 
ska finnas med i den nya lagen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser exempelvis, enligt 
sin webbplats (www.skl.se) att lagen i flera fall innebär detaljstyrning och att finansieringsfrågan 
måste diskuteras.

Skolverket är positivt till förslaget med vissa reservationer:
Skolverket ... anser att det är olyckligt att bestämmelsen finns i samma paragraf som regleringen av lokaler och 
utrustning. Skolverket föreslår istället att skolbiblioteket lyfts fram som en pedagogisk resurs för ett 
framgångsrikt lärande eftersom den utbildade, pedagogiskt inriktade bibliotekarien är den viktigaste 
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förutsättningen för ett bra skolbibliotek, medan lokaler och utrustning är hjälpmedel i verksamheten 
(Skolverket 2009, s. 7).

Svensk Biblioteksförening tillstyrker också förslaget och föreslår dessutom att bestämmelsen 
kompletteras med Skolverkets definition av skolbibliotek och att personalfrågan tas upp. Svensk 
Biblioteksförening föreslår dessutom att:

- Skolverket får i uppdrag att stärka, stimulera och utveckla skolbiblioteken och dess
pedagogiska arbete.
- Skolinspektionen ges ett förtydligat uppdrag att i sina inspektioner granska hur kommunerna
lever upp till sitt lagstadgade ansvar beträffande skolbiblioteken och hur kommunerna
använder skolbibliotek för att stärka elevernas lärande.
- Skolinspektionen ges ett löpande uppdrag att i sina lägesbedömningar uppmärksamma
utvecklingen av skolbibliotekens roll i det pedagogiska arbetet.
...
Dessa uppdrag ger också möjlighet att fördjupa analysen av vilken tillgång eleverna verkligen har till ett 
funktionellt skolbibliotek och vilka insatser som kan behövas. ... (Svensk Biblioteksförening 2009)

Nationella skolbiblioteksgruppens remissvar innehåller bland annat också påpekanden om 
definition av begreppet skolbibliotek och att Skolinspektionens roll skulle kunna vara att ”värdera 
hur lärare och skolbibliotekarier samverkar i det pedagogiska arbetet”.1 

En av förhoppningarna är alltså att Skolinspektionen ska kunna spela en roll, när det gäller 
skolbiblioteken. Därför tar jag upp Skolinspektionen lite närmare.

2.2 Skolinspektionen och kvalitet
Det finns en särskild myndighet för att övervaka skolornas kvalitet: Skolinspektionen. Den kan 
komma att spela en viktig roll, om skolbibliotek finns med i skollagen. Kan man hitta idéer till 
skolbiblioteksutveckling hos Skolinspektionen? Kan Skolinspektionen och skolor ta hjälp av olika 
befintliga förslag till kvalitetskriterier i sitt kvalitetsarbete? 

Skolinspektionen har i uppdrag att inspektera skolornas kvalitet och hur de arbetar för att uppnå 
målen i läroplaner och kursplaner. Från 2009 är Skolinspektionen en fristående myndighet, tidigare 
ingick den i Skolverket. Dess personal ska regelbundet kvalitetsgranska skolor. Inspektörerna tittar 
också på om det finns planer, som skolan gjort för verksamheten. Skolinspektionen har instruktioner 
om tillsyn på sin webbplats.2

Under rubriken Kunskaper: 
De som arbetar i skolan samverkar inom och mellan verksamheterna för att göra skolan till en god miljö för 
elevernas utveckling och lärande.

och i avdelningen Kvalitetsarbete: 
Skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar sin 
verksamhet, samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. ... 
Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förordningens krav.

Punkten om samverkan visar att det finns argument för att undersöka samarbetet mellan 
skolbibliotek och lärare. Nu finns förslag om att denna typ av kvalitetsredovisning ska förändras. 
Då skulle man i stället kunna se om skolbiblioteket finns med i skolans interna kvalitetsarbete eller 
göra speciellt riktade granskningar av hur skolbibliotek fungerar.

1 www.skolbiblioteksgruppen.se/pdf/NSG%20remissvar.skollag.pdf [10-04-19]
2 www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn/fakta/Kommunal-forskoleklass-och-grundskola/ [10-04-19]
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Skolinspektörer hade under en tid ett tilläggsuppdrag att göra en extra utredning om 
skolbibliotekssituationen i ett antal kommuner på uppdrag av den förra regeringen. Enligt en kortare 
rapport till skolbibliotekarier i Göteborg 2007, blev slutsatsen att läget i huvudsak inte var bra i 
dessa kommuner. Det fanns oftast inte något skrivet om skolbiblioteket i planer eller utvärderingar. 
Även om man satsat en del på skolbibliotek, glömde man ofta att det är en verksamhet, som 
behöver utvärderas. 

Frågor som man ställde vid dessa inspektioner var:
- Vilka åldersgrupper betjänar skolbiblioteket?
- Hur mycket personaltid (i procent av heltid) är avsatt till skolbiblioteket?
- Finns någon person utöver den biblioteksansvarige som arbetar i skolbiblioteket?
- Hur många timmar är skolbiblioteket öppet/vecka?
- Hur stort är anslaget till skolbiblioteket räknat per elev?
- Vilket bibliotekssystem använder ni i skolbiblioteket?
- Hur modernt är skolbibliotekets bokbestånd? Gradera från 1-5.
- Finns det någon arbetsplan för skolbiblioteket?
(Anteckningar från skolbiblioteksnätverkets möte, Skolverket Göteborg, 8 maj 2007)

Detta uppdrag kom till då Ibrahim Baylan var skolminister och blev inte slutgiltigt genomfört, när 
det blev ny regering. Den nya myndigheten Skolinspektionen borde dock ha fått en viss erfarenhet 
att bygga på, när det gäller framtida inspektion av skolbibliotek. 

Kvalitet ingår alltså som ett begrepp i skolinspektörernas arbete och det finns viss erfarenhet av att 
titta på skolbibliotek vid inspektioner. Svaren på ovanstående frågor utgör ett mer kvantitativt 
faktaunderlag, som kan samlas vid statistikundersökningar för att beskriva skolornas satsning på 
skolbiblioteket. Men är den kvalitet man vill undersöka främst sådan som kan redovisas i siffror? 
De frågor man valt att ställa tyder på det. Det är därför intressant att undersöka vad några 
skolinspektörer anser om skolbibliotekens kvalitet och om och hur inspektionerna skulle kunna 
medverka till förbättringar. I avsnittet i litteraturgenomgången om skolbibliotek i England tar jag 
upp hur motsvarande myndighet där har bidragit till utvärdering av skolbibliotek.

2.3 Innehåll i begreppet skolbibliotekets kvalitet
När intervjupersonerna i min undersökning tillfrågas om vad kvalitet innebär för dem, när det gäller 
skolbibliotek, är det deras subjektiva åsikter om vad som är bra för verksamheten, som jag är ute 
efter. Jag vill försöka få de intervjuades tankar och reflektioner kring begreppet skolbibliotekets 
kvalitet – kring vad de anser att det är som gör ett skolbibliotek bra ur olika synvinklar. 
Verksamheten avser då inte bara själva skolbiblioteket som objekt, utan hur bra skolbiblioteket 
upplevs vara för skolan som helhet, för elevernas måluppfyllelse, trivsel, lärande m.m. 

Här kan begreppet skolkultur också vara en intressant vinkel och avsikten har varit att försöka få 
veta något om vilken roll skolkultur kan spela för kvaliteten på skolbibliotek, då denna aspekt 
nämns av många aktörer som en faktor att räkna med för skolutveckling.

I föregående avsnitt nämns att samverkan inom och mellan verksamheterna i skolan är viktig för 
elevernas utveckling och lärande. Samarbete mellan skolbibliotek, undervisning och lärare nämns 
också som en viktig faktor i forskning om skolbibliotek, vilket visas i litteraturgenomgången. Även 
i avsnittet om de förberedande intervjuerna för uppsatsen kom samarbete upp som en viktig faktor. 
Denna aspekt har därför kommit att utgöra en väsentlig del av undersökningen och har tagits med i 
intervjuguiderna. 
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2.4 Exempel på riktlinjer för kvalitet på skolbibliotek
Tre aktörer som har framställt material om kvaliteten på skolbiblioteksverksamhet är Svensk 
Biblioteksförening, UNESCO och Nationella skolbiblioteksgruppen. I detta avsnitt vill jag titta 
närmare på deras utgångspunkter och dokument, när det gäller skolbibliotekens kvalitet. Hur ser 
man här på begreppet kvalitet och vilka kvalitetskriterier tas upp? Vad säger dokumenten om 
samarbete – ett område, som jag valt att titta särskilt på? I detta avsnitt citerar jag längre avsnitt för 
att jag anser att man kan ha stor nytta av att se hur dessa organisationer ser på kvalitet och 
samarbete.

UNESCO:s skolbiblioteksmanifest är ett viktigt internationellt dokument att ta med vid diskussion 
om skolbibliotek och deras verksamhet. Manifestet har jag valt att använda för att jag anser att det 
är grundläggande, när det gäller att studera skolbibliotek. Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer har jag valt därför att gruppen har gjort ett noggrant arbete, när det gäller att 
formulera kriterier för kvalitetsarbete.

Svensk Biblioteksförening har en grupp som kallas verksamhetsgrupp Bibliotek och utbildning. 
Denna grupp gav i början av 2009 ut skriften Bibliotek inom grund- och gymnasieskolan. Svensk 
Biblioteksförenings rekommendationer för kvalitetsarbete. Dessa ska fungera som ”ett frivilligt 
hjälpmedel för de aktörer som vill ha en ingång i arbetet med att vidare utveckla bibliotekens 
standard och funktion”. 

Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG), som består av författare, lärarorganisationer, 
skolbiblioteksföreningar m.fl., deltar på olika sätt i att informera om och stärka skolbibliotek och 
delar ut priset Årets skolbibliotek. Gruppen har gett ut skriften Bemanna skolbiblioteken!, 
uppdaterad upplaga 2006, håller seminarier om skolbibliotek och stöttar skolbiblioteken vid 
nedläggningshot m.m. Vilka kriterier NSG utgår från vid valet av pristagare är intressant i 
sammanhanget för att identifiera vilka aspekter som betraktas som viktiga. De är korta och enkla 
och utgör underlag för att utse Årets skolbibliotek – en utmärkelse, som jag använder mig av i mitt 
urval av skolor.

2.4.1UNESCOs skolbiblioteksmanifest
UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest 2006, s. 13ff) har 
sedan första upplagan kom 1999 varit ett rättesnöre för skolbiblioteksverksamhet. Därför är det 
motiverat att titta på vad som står om skolbibliotekets kvalitet där. Ett kvalitativt skolbibliotek, 
enligt manifestet (i min sammanfattning):

 tillhandahåller och ger stöd vid användningen av både tryckta och elektroniska
informationskällor ... som värdefullt komplement till läromedel och i undervisningen.

 är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller social status
 har tillräckliga och varaktiga anslag för utbildad personal, material, teknik och annan utrustning.
 erbjuder alternativ för dem som inte kan ta del av gängse material och tjänster
 har fackutbildad skolbibliotekarie med ansvar för ledning och planering av arbetet.
 har tydliga mål
 är professionellt organiserat och skött
 är öppet
 har kunskaper i biblioteksadministration, informationshantering och pedagogik

Andra nyckelord i manifestet är läslust, lust att lära, kunskap, förståelse, fantasi och glädje, värdera 
och använda information och olika kommunikationsformer. Det står också om utbildning för 
skolbibliotekspersonalen, om allt skolbiblioteket ska främja och om anknytningen till 
undervisningen. Kvalitetsbegreppet innefattar här professionalitet i betydelsen välplanerad och 
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tillgänglig verksamhet, öppen och lustfylld.

I skolbiblioteksmanifestet nämns inte samarbete så ofta, utan skolbibliotekariens aktiva roll och 
stöd till lärare och elever betonas mera. Men under rubriken Skolbibliotekets uppgifter sägs:

 Erfarenheten visar att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och
utnyttja informationsteknik förbättras när bibliotekarier och lärare samarbetar (s. 13).

Lagstiftning, finansiering och samverkan
...

 Skolbiblioteket är en viktig del i det lokala, regionala och nationella biblioteks- och informationssamarbetet 
(s.14). 
...

Skolbibliotekets mål ...
Skolbibliotekets grundläggande uppgifter omfattar ...

 Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans målsättning och främja insikten om 
att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för medborgaransvar och för delaktighet i ett 
demokratiskt samhälle (s. 15).
... 

Ledning och förvaltning ...
En effektiv och åskådlig verksamhet förutsätter ...

 Att samarbete med skola, föräldrar, andra bibliotek samt med lokalsamhället uppmuntras (s.16).

Skolbibliotekets uppgift blir alltså att tillsammans med föräldrar, skolledning och hela skolan bidra 
till elevernas läs-, skriv- och problemslösningsförmåga och demokratiska fostran, hålla sig 
informerat om vad som händer i samhället och hur skolbiblioteket kan vara en del i det stora 
bibliotekssammanhanget och naturligtvis arbeta för att uppnå skolans mål.

Ett mera praktiskt och konkret upplagt dokument som kompletterade skolbiblioteksmanifestet kom i 
en svensk översättning av Adina Giselsson 2004: IFLA/UNESCOs riktlinjer för skolbibliotek. Där 
går författarna närmare in på samarbete (s. 12):

Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie är grundläggande för att maximera
bibliotekstjänsternas inneboende möjligheter.

Lärare och bibliotekarier samarbetar för att uppnå följande:
• utveckla, handleda och utvärdera elevernas inlärning i alla ämnen
• utveckla och utvärdera elevernas informationsfärdigheter och informationskunskap
• utveckla lektionsplaner
• förbereda och genomföra särskilda projektarbeten som genomförs i en utvidgad
läromiljö, inklusive i biblioteket
• förbereda och genomföra läsprogram och kulturaktiviteter
• integrera IT i läroplanen
• förmedla skolbibliotekets betydelse till elevernas föräldrar 

Här speglas ett amerikanskt ideal av hur ett skolbibliotek ska fungera. Troligen är det inte så många 
grundskolebibliotek som ännu kan leva upp till alla dessa delar av samarbete.

2.4.2 Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för kvalitetsarbete
De rekommendationer för kvalitetsarbete, som kommit från Svensk Biblioteksförenings 
verksamhetsgrupp för utbildning 2009 är en innehållsrik informationskälla, när det gäller att hitta 
aspekter på skolbibliotekets kvalitet. Rekommendationerna är avsedda att vara en hjälp i arbetet att 
utveckla bibliotekens standard och funktion. I inledningen slås fast att biblioteken arbetar för att 
stödja kärnverksamheten och ”skall vara ett verktyg för förverkligandet av skolans pedagogiska 
inriktning och mål”. Gruppen delar därefter in rekommendationerna i åtta olika avdelningar: 
Strategi, Representation, Mediebestånd, Handledning/Undervisning, Läsfrämjande, Tillgänglighet, 
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Kvalitetsarbete och Övrig verksamhet. 

Under varje rubrik ställs frågor, som förväntas besvaras av skolbiblioteket, av skolpersonal eller av 
skolledare var för sig eller ibland av flera av kategorierna för att kunna se och reflektera över 
skolbibliotekets kvalitet. Frågorna är ibland detaljerade och mera konkreta än de andra dokumenten, 
exempelvis när kommungemensamma databaser nämns. En del av de frågor som ställs tar upp 
skolans metoder och strategier för att nå läroplanens och kursplanernas mål med hjälp av 
skolbibliotekets verksamhet. Detta dokument skulle kunna användas av personalen på skolor för att 
göra en utvärdering av hur skolbiblioteket fungerar och vad som skulle kunna förbättras.

Ur sex av de åtta olika avdelningarna har jag valt ut punkter som jag anser behandlar eller 
förutsätter någon form av samarbete mellan skolledning – lärare – skolbibliotekarie (inom varje 
punkt föreslås vem som bör svara på frågorna, vilket jag inte har tagit med). Avdelning 3 
Mediebestånd och avdelning 5 Läsfrämjande har jag utelämnat här, för att de inte nämner något 
uttalat om samarbete, även om man naturligtvis kan samarbeta även kring dessa  frågor.

Under avdelningen om Strategi tas bibliotekets förekomst i skolans olika planer upp. Det kräver 
enligt min mening samarbete med skolledningen.
Under Representation ställs frågan: Är skolbiblioteket representerat i skolans olika 
planeringsgrupper? I sådana grupper sker samarbete.
Under Handledning & undervisning frågas: Finns organiserat samarbete mellan skolbibliotekarie 
och lärare vad gäller denna handledning /i informationskompetens/? 
Under avdelningen Tillgänglighet: Finns organiserat samarbete för att utveckla tillgängligheten till 
det fysiska och digitala skolbibliotekets mediebestånd och tjänster? 

För det som nämns i avdelningen Kvalitetsarbete krävs samarbete: 

Bedrivs ett organiserat och systematiskt kvalitetsarbete när det gäller skolbiblioteket? Om ja, är 
detta integrerat i skolans samlade kvalitetsarbete? 

 Får skolbibliotekets personal både egen biblioteksspecifik fortbildning och fortbildning tillsammans med 
lärare? 

 Hur utvärderas skolbibliotekets verksamhet i förhållande till elevernas måluppfyllelse och kursplanerna? 
 Vilka möjligheter ges eleverna att påverka bibliotekets utbud av service och tjänster? 

Slutligen under Övrig verksamhet:
 Finns ett organiserat samarbete mellan skolbibliotek och övriga delar av skolan när det gäller skolbibliotekets 

verksamhet?

Man kan säga att Svensk Biblioteksförenings punkter är inriktade på biblioteksarbetet med tanke på 
skolbibliotekariens roll – en precisering av UNESCO-manifestets formulering om att 
skolbiblioteket ska vara: ”professionellt organiserat och skött”. Rekommendationerna går in på hur 
de olika kriterierna ska kunna uppfyllas, exempelvis genom gemensam planering och utvärdering.

2.4.3 Kriterier för Nationella skolbiblioteksgruppens utmärkelse Årets skolbibliotek
Jag har också valt att titta på kriterierna för att dela ut utmärkelsen Årets skolbibliotek. Utmärkelsen 
har delats ut av Nationella skolbiblioteksgruppen (NSG) sedan 1999. Kriterierna kan hittas i en 
artikel i Skolvärlden (2003: 10/11, s. 48) och de används fortfarande i nedanstående formulering, 
enligt NSG:s ordförande Madeleine Hjorth (2009). Jag återger här i sin helhet vad NSG utgår från 
vid bedömningen av nomineringarna till Årets skolbibliotek:

 Målsättning, handlingsplan och dokumentation
 Samsyn och samarbete inom personalen kring biblioteksfrågor
 Skolledningens engagemang i skolbiblioteket
 En målmedveten och välplanerad pedagogisk användning av skolbiblioteket
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 Elevers delaktighet 
 Satsning på biblioteket: öppethållande, tillgänglighet och lokal
 Personalsituation och utbildning 
 Medieanslag och mediabestånd

Dessutom tittar man på skolornas egna utvärderingar och policydokument.

Elevers delaktighet är en punkt som inte uttryckligen nämns i skolbiblioteksmanifestet. 
Skolledningens engagemang betonas mera av NSG. Annars kan innehållet i NSG:s kriterier sägas 
väl överensstämma med UNESCO:s skolbiblioteksmanifest.

När det gäller samarbete finns i NSG:s kriterier punkten: Samsyn och samarbete inom personalen 
kring biblioteksfrågor. I motiveringen till tre av de senare årens pris har NSG på sin webbplats3 

uttryckt sig på detta sätt speciellt om samarbete:

 Tack vare gemensam planering mellan lärare, bibliotekarie och IT-ansvarig genomsyrar 
skolbibliotekets verksamhet den ordinarie undervisningen. (2009)

 Genom den samarbetskultur som vuxit fram mellan lärare och bibliotekarier har eleverna blivit 
vinnare. (2008)

 En väl strukturerad metod och ett djupt och engagerat samarbete för skolutveckling har gett 
skolbibliotekarie och lärare möjlighet att bana nya vägar för verksamheten. I genomförda 
utvärderingar har skolan kunnat visa på kontinuerliga kvalitetsförbättringar som också kommer till 
uttryck i skolans kvalitetsredovisning. (2006)

NSG betraktar alltså samarbete som en mycket viktig faktor för skolbibliotekets kvalitet, liksom alla 
de tre här behandlade dokumenten. NSG:s värderingar i utdelandet av utmärkelsen Årets 
skolbibliotek stämmer överens med vad som tidigare sagts om samarbete i de andra dokumenten.
Det stärker ytterligare uppsatsens intentioner att särskilt uppmärksamma kvalitetskriteriet 
samarbete.

3. Teoretiska utgångspunkter
Skolverket, UNESCO, Svensk Biblioteksförening och Nationella Skolbiblioteksgruppen – försöker 
i de dokument, som jag använder i uppsatsen, skapa generella kvalitetskriterier att använda vid 
bedömning eller kvalitetsarbete i skolor. Men kvalitet är samtidigt något som måste knytas till 
kontexten, de speciella förhållandena, omgivningen, tiden, helheten och delarna. Det är intressant 
att se om det går att urskilja sådana aspekter på kvalitet, som verkar vara speciellt knutna till 
kontexten i skolorna vid analys av intervjuerna.

Genom att läsa forskningsrapporter, artiklar och uppsatser, har jag fått en större insikt om flera av 
områdena som berörs i uppsatsen. I litteraturgenomgången i nästa kapitel redovisar jag dessa och 
delar  upp avsnittet i en avdelning om litteratur om skolbibliotek och en avdelning om skola, 
kvalitet och skolkulturer. 

För att få hjälp att systematisera och få ett teoretiskt underlag för att bearbeta och tolka intervjuerna 
har jag valt att huvudsakligen använda teorier från tre skolbiblioteksforskare. Här redovisar jag kort 
innehållet i de forskningsteorier jag valt att använda för att ställa frågor till mitt empiriska material.

3 www.skolbiblioteksgruppen.se
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3.1 David Loertscher
David Loertscher, välkänd amerikansk professor vid School of Library and Information Science på 
universitetet i San José, USA och författare till litteratur om skolbibliotek, har i boken Taxonomies 
for the school library media program (ny omarbetad upplaga 2000) utformat olika taxonomier 
avseende skolbibliotekarier, lärare, skolledare och elever, för skolbibliotekets användning och för 
samarbetet mellan skolbibliotek och undervisning ur olika perspektiv. Första upplagan av 
Loertschers bok kom redan 1988 och är ofta använd av forskare. Taxonomi betyder här ungefär 
noggrann systematik i olika nivåer. De olika nivåerna i hans taxonomier är inte hierarkiska, utan 
kan förekomma samtidigt. Loertscher betonar skolbibliotekets pedagogiska roll i kontrast till 
folkbibliotekets roll. Förhållandena i USA och Kanada, varifrån Loerstscher huvudsakligen har 
hämtat underlag, är annorlunda än i Sverige. Skolbibliotekarierna där är lärarutbildade med en 
påbyggnad av skolbibliotekskurser och det finns en lång tradition av skolbiblioteksutveckling. Trots 
det anser jag att vi har stor nytta av hans forskning i Sverige, framför allt anser jag att vi kan lära 
oss hur skolbibliotek kan utvecklas. 

Loertscher betraktar i denna omarbetade upplaga av sin bok slutet av 1900-talet som 
revolutionerande när det gäller skolbibliotekens utveckling i USA. De har utvecklats till 
mediacentraler och deras teknologiska utveckling sker snabbt, men han anser inte att samma 
revolution har ägt rum inom lärandet. Skolbiblioteket har fått en plats i undervisningen, men 
integreringen i läroplaner och kursplaner har till stor del uteblivit. Han anser att det är dags att göra 
om skolbiblioteket till ett nätverkscentrum med skolbibliotekarien som ett mänskligt gränssnitt 
mellan medier och personal, elever, hem och samhälle. ( Loertscher, s. 6ff) Det anknyter till 
utvecklingen nu när skolor i större utsträckning satsar på att elever ska använda datorer och IKT i 
sitt skolarbete och till och med att alla ska ha en egen dator i skolan. Då finns det anledning för 
skolbiblioteket att undersöka hur elevernas lärande kan stärkas genom nya grepp och ge eleverna ett 
innehåll som ger dem något att bygga på i livet.

Loerstscher anser att de fyra centrala delarna i skolbibliotekets verksamhet är: 
 samarbete, gemensam planering (collaboration, collaborative planning)
 läsning
 utökat lärande via IKT
 informationskompetens (Information Literacy) (s. 13)

Den del av hans systematik som handlar om skolledarens perspektiv används i uppsatsen som 
utgångspunkt vid analys av intervjuerna med rektorerna, när det gäller samarbetet mellan 
skolbibliotek och undervisning. Taxonomin från skolledarperspektiv innehåller åtta olika punkter, 
där det framgår hur rektorn kan agera. (ibid., s. 58) Den börjar på en nivå där rektorn är ambivalent 
till skolbiblioteket eller helt bortser från det och fortsätter med olika sätt för rektorn att intressera sig 
för och främja verksamheten i olika grad till den åttonde nivån, där resultaten i de fyra ovan nämnda 
delarna uppmärksammas och påverkar skolutvecklingen.

När det gäller samarbete menar Loertscher att rektorn efter att ha vinnlagt sig om att anställa en 
lämplig person, som kan driva en hållbar verksamhet av ett slag som överensstämmer med dagens 
krav, upprättar ett partnerskap med skolbibliotekarien i skolledningen (ibid.).

Loertscher sammanfattar i en checklista rektorns förhållande till skolbiblioteket:

Steg 1: Rektorn tillgodoser basbehovet, förstår det moderna skolbibliotekets roll, skaffar en 
skolbibliotekarie med visioner och samarbetar med skolbibliotekarien
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Steg 2: Rektorn hjälper till att bygga en organisationsstruktur och skolstrukturen och 
skolbiblioteksstrukturen får skolbiblioteksverksamheten att blomstra

Steg 3: Rektorn utövar en typ av ledarskap som stödjer och driver en hållbar 
skolbiblioteksverksamhet och främjar skolbibliotekets fyra centrala beståndsdelar och förväntar sig 
att få en effekt på skolresultaten.

Steg 4: Data samlas regelbundet in, som visar effekten av skolbibliotekets verksamhet och 
förändringar genomförs för att maximera effekten. (ibid., s. 64)

Taxonomin från skolbibliotekariens perspektiv kan delas in i tre delar:
 skötsel av medier och infrastruktur i en lokal (nivå 1-2)
 spontan, delvis planerad eller missionerande service till lärare och elever (nivå 3-7)
 deltagande i skolans hela pedagogiska verksamhet (nivå 8-10) (ibid., s. 17ff)

Dessa faktorer, utifrån rektorernas och utifrån skolbibliotekariernas perspektiv används vid 
intervjuanalysen. 

Loertscher har i slutet av sin bok ett kapitel om hur man kan utvärdera sitt skolbibliotek. (ibid s. 
233ff) Dokumentationen är en intressant faktor att titta på, när det gäller skolbibliotekariernas 
arbete. Ett exempel på vad Loertscher menar att man kan dokumentera är samarbete (collaboration). 
(ibid., s. 239).

3.2  Sharon Markless och David Streatfield
Temat utvärdering är nära knutet till ämnet för denna uppsats, Loertscher tar som sagt upp detta. 
Utvärdering är också ämnet för boken Evaluating the impact of your library (2006) av Sharon 
Markless och David Streatfield, två brittiska forskare som tidigare har skrivit många värdefulla 
texter med anknytning till bibliotek och skolbibliotek. De har en massiv erfarenhet av forskning och 
praktisk utvärdering av denna typ av verksamheter. I Evaluating the impact of your library, som 
riktar sig till dem som har intresse av att utvärdera olika typer av bibliotek, skriver de om det behov 
av bevis (evidence) på bibliotekets effekt (impact), som allt oftare är aktuellt. Det anknyter till 
Loertschers betoning av att dokumentera det man gör.

Ett av deras arbeten på vägen till utvärderingsmetoderna i Evaluating the impact of your library var 
praktiska utvärderingsinstrument för skolbibliotek, som författarna sammanställde på uppdrag av 
utbildningsdepartementet i Storbritannien. Användningen av dessa verktyg har utvärderats, vilket 
jag skriver mera om i avsnittet om skolbibliotek i England i litteraturgenomgången.

I ett avsnitt i Evaluating the impact of your library skriver författarna om tidigare forskning om 
skolbibliotek, som är av värde för min undersökning. Där konstaterar de att forskningen visar att 
skolbibliotek kan bidra väsentligt till undervisning och lärande, även om det inte finns exakta 
förklaringar hur. Skolledare och lärare rapporterar dock ofta att så är fallet, enligt författarna. 
Amerikanska undersökningar visar att skolbibliotek påverkar elevers insikter/kunskaper 
(attainment) på olika sätt, men man kan inte dra slutsatsen att det alltid fungerar så, exempelvis om 
man jämför med skolbibliotek i Storbritannien, utan det beror bland annat på den service 
skolbiblioteken erbjuder. Andra faktorer som spelar in är vilken utbildning skolbibliotekarierna har, 
hur deras anställningsförhållanden är och skolornas förväntningar på skolbibliotekarierna. 
(Markless & Streatfield 2006, s. 40). Det är faktorer, som även Loerstscher tar upp, exempelvis i sin 
checklista för rektorer.
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Forskarna summerar i sin bok, som ger råd till bibliotek för utvärdering av sin verksamhet, några 
områden som upplevs viktiga för bibliotek för utbildning. Ett av dessa områden är bibliotekets 
användning av IKT för att stödja lärande, ett annat är arbete med baskunskaper, nyckelkunskaper, 
informationkompetens och problemlösningsförmåga, där skolbiblioteket involveras. Ett tredje 
område, som upplevs viktigt att utvärdera är samarbetet mellan lärare och skolbibliotekspersonal. 
(ibid., s. 56f). Dessa tre områden stämmer väl överens med vad Loertscher har kommit fram till och 
tar upp i sina taxonomier. Detta vill jag också undersöka genom intervjuerna. För min uppsats kan 
jag i min analys av intervjuerna använda deras forskningsresultat.

3.3 Sammanfattning av viktiga aspekter för min undersökning
Genom att sammanställa några viktiga synvinklar från forskarna i detta kapitel kan jag få hjälp att 
analysera intervjuerna och belysa mina forskningsfrågor. De kan bidra till att få fram tolkningar ur 
intervjutexterna. 

Författarna tar upp samarbete ur olika synvinklar, något som är viktigt att undersöka. En annan 
aspekt, som framförs i båda verken är hur IKT stödjer lärandet och samspelar med skolbiblioteket. 
liksom arbete med baskunskaper, nyckelkunskaper, informationkompetens och 
problemlösningsförmåga, där skolbiblioteket involveras (hos Markless & Streatfield) eller
förekomst av ”program” eller verksamhet, när det gäller exempelvis läsning och 
informationskompetens (som det uttrycks hos Loertscher). I metodavsnittet redovisas 
teman/kategorier för intervjuanalyserna, som konstruerats utifrån dessa forskares texter.

4.Tidigare forskning och litteraturgenomgång
Forskarna i föregående kapitel betonar skolbibliotekets roll i undervisningen, samarbetet mellan 
lärare och bibliotek, stöd för elevernas lärande, även med hjälp av IKT. I inledningen tog jag  upp 
att skolkultur ofta nämns i texter om skolors resultat och kvalitetsarbete. I skolans kvalitetsarbete 
kan skolbiblioteket vara en viktig del att utvärdera. Jag sökt efter nyare forskning om dessa 
områden: skolbibliotekets kvalitet, kvalitetsarbete i skolan och skolkultur. I det relativt stora utbudet 
av litteratur om skolbibliotek kan man hitta avsnitt, som anknyter till kvalitet, men någon utförlig 
litteratur om just detta ämne är svår att hitta, särskilt när det gäller svenska förhållanden. Vid 
sökandet har jag bland annat haft nytta av Skolbibliotek 2008 och Louise Limbergs 
forskningsöversikt Skolbibliotekets pedagogiska roll.

4.1 Texter med anknytning till skolbibliotekets kvalitet
Här redovisar jag några forskningsrapporter, undersökningar och uppsatser med anknytning till 
skolbibliotekets kvalitet. Eftersom Carol C. Kuhlthau länge har varit aktuell bland skolbibliotekarier 
och skolbiblioteksforskare vill jag ta upp hennes senaste bok. Det finns relativt mycket material om 
främst amerikanska, engelska, kanadensiska och australiensiska skolbibliotek, eftersom riktlinjer för 
och forskning kring dem har funnits länge. I den senaste svenska undersökningen av skolbibliotek 
tas några undersökningar från olika länder upp, som anknyter till skolbibliotekens kvalitet. 
Rektorernas inställning anses viktig och jag tar upp en svensk undersökning, där detta tas upp. I 
Louise Limbergs kunskapsöversikt finns flera avsnitt om skolbibliotekets kvalitet. Till sist tar jag 
upp texter om olika synsätt på samarbete och en text om hur man kan se på kvalitet på bibliotek.
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4.1.1 Kuhlthau och kvalitet
För att ge innehåll åt begreppet skolbiblioteksverksamhetens kvalitet kan professor emerita Carol C. 
Kuhlthaus bok Guided Inquiry : Learning in the 21st century , skriven tillsammans med döttrarna 
Leslie K. Maniotes och Ann K. Caspari vara en av utgångspunkterna.  Här återkommer Kuhlthau 
med sina tankar om vilken pedagogik, som krävs för att elever ska kunna konstruera sin egen 
kunskap och få en djup förståelse i sitt lärande. Dessa tankar finns utvecklade redan i hennes bok 
Seeking meaning : a process approach to library and information services från 1993. Grunden är att 
man bygger upp egen kunskap genom att möta information och idéer på ett stimulerande sätt och 
bygga vidare på vad man redan vet. Det innebär en aktiv pågående process av lärande, som 
fortsätter hela livet. (Kuhlthau 2007, s. 14) 

En del av det Kuhthau för fram kan enligt min mening passa väl ihop med de tankar i läroplanen 
som uttrycker att skolan ska sträva efter att ”skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling” (Lpo94, s. 7) och att lärarna ska ”svara för att eleverna 
får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, tillsammans med eleverna planera och utvärdera 
undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 
skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle”. (ibid., s. 13f)

De tidiga teorierna hos Kuhlthau kompletteras i den nya boken exempelvis med arbetssättet 
”inquiry circles”, där eleverna arbetar i grupp och diskuterar texterna. ( Kuhlthau 2007, s. 43) 
”Guided inquiry” betyder ungefär ”väglett undersökande arbete”.  Författarna ger i boken argument 
för varför det är fördelaktigt för olika kategorier att satsa på samarbete när det gäller detta arbete i 
ett arbetslag där skolbibliotekarien deltar. Dessa är fördelarna för lärare och skolbibliotekarier. 
(ibid., s. 6ff):

 Lärarna tjänar på att dela erfarenheter i team och undervisa i ämnesinnehåll och 
informationssökningsförmågor på samma gång, tillsammans med bibliotekarien.

 Skolbibliotekariens fördelar är att hon får delta i ett meningsfullt lärande tillsammans med 
elever och det övriga teamet. Biblioteket blir en aktiv lärmiljö. Informationkompetens 
kommer in i ett sammanhang. Detta innebär en ökad nivå av professionell medverkan för 
skolbibliotekarien. 

Skolbibliotekarien kan bidra utifrån sin yrkesroll med sina synvinklar på planeringen och sin 
kunskap om sökvägar och  kompletterande undervisningsmaterial. Guided Inquiry ger exempel på 
hur skolbibliotekarien kan föreslå fack- och skönlitteratur som passar för olika teman. (ibid., s. 64f).

 Teamet kan utvidgas till att innehålla lärare i flera ämnen och experter utifrån för att 
förstärka innehållet i ämnets, läroplanens och kursplanernas innehåll. 

Där utgör exempelvis IKT-pedagogerna en stor tillgång och i skolor där ett nära samarbete mellan 
skolbibliotek och IKT finns kan gemensamma fördelar finnas. Det gäller även skolbibliotek, som 
har samarbete med speciallärare, där även de elever som behöver extra stöd kan få det och ha 
tillgång till anpassade medier – där erbjuds medier på hyllorna i biblioteket såväl som digitalt. 

Dessa olika synvinklar anknyter till skolbibliotekets möjligheter att bidra till lärande i skolan och 
till de kvalitetsaspekter som är uppsatsens ämne.

4.1.2 Skolbiblioteksstudier om kvalitet
I Kulturrådets rapport Skolbibliotek 2008 finns förutom statistik från Sverige jämförelser med 
undersökningar gjorda i andra länder. Här hittade jag hänvisningar till några forskningsprojekt, som 
inte bara är statistiska undersökningar. Följande studier, som jag tar upp för att de på olika sätt 
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handlar om kvalitet och kan ha betydelse för min uppsats, kommer från Kanada, Storbritannien och 
USA:

The Ontario LibraryAssociation har studerat åtta skolbibliotek i Ontario i södra Kanada: Exemplary 
School Libraries in Ontario. (2009) Utifrån dessa har de beskrivit det framgångsrika skolbiblioteket 
för att på så sätt identifiera olika framgångsfaktorer. Ett sådant bibliotek är enligt denna studie 
centralt placerat, skolbibliotekarierna (teacher librarians) samarbetar med andra lärare på skolan för 
att på bästa sätt vara ett stöd för elevernas lärande och rektor och lärare ser på biblioteket som en 
väsentlig plats för lärande och information (s. 36). I nästa avsnitt går jag närmare in på dessa 
studier.

Skolbibliotek 2008 (s. 12f) hänvisar också till flera andra rapporter från USA, som redovisar 
elevernas användning av skolbiblioteket och deras attityder gentemot biblioteket, utöver de vanliga 
uppgifterna om tillgång till IT-resurser och media eller begrepp som medier, personal, IT-
användning, klassbesök och kostnader. Den här uppsatsen visar inte på dessa saker, utan riktar in sig 
på de intervjuades synsätt på vad som är viktigt med skolbibibliotek. En del av dessa faktorer 
kommer troligen att nämnas av intervjupersonerna.

I rapporterna, som Skolbibliotek 2008 hänvisar till finner vi olika mer eller mindre mätbara faktorer. 
Dessa används i studier om utvärdering och kvalitetsbedömning av skolbibliotek:

 bibliotekets placering
 samarbete med lärare
 rektors och lärarnas inställning till biblioteket
 bemanning – öppettider
 medieanslag
 utlåningsstatistik
 IT-resurser
 elevernas användning av biblioteket, attityder och grad av tillfredsställelse
 klassbesök 

Alla dessa faktorer kan komma att beröras i mina intervjuer. För mig är det dock här intressantast 
att titta närmare på faktorn ”samarbete med lärare”, som t.ex. nämns i studien från Ontario.

”Exemplary School Libraries”, Kanada
Hur kan samarbetet mätas? I Exemplary School Libraries in Ontario (2009) framgår att författarna 
valde att studera åtta skolor, som via kontakter inom Ontario LibraryAssociation kunde antas vara 
av god kvalitet (”exemplary” = föredömliga): ”previously identified as having exemplary library 
programs” (Exemplary School Libraries in Ontario, s. 2.) I undersökningen var en av de viktigaste 
faktorerna rektorns engemang: 

As one principal put it, 'we consider the library as the core place for the school for the success of learning and 
teaching'. This notion of the library as central to teaching and learning within schools was a key perception 
held by both principals. (ibid., s. 8) 

Vad rektorernas stöd innebar var bland annat att ge skolbibliotekarierna tid för planering och 
undervisning tillsammans med lärarna och särskilt att tydliggöra deras ledande roll bland lärarna i 
skolan. (ibid., s. 34f)

Samarbetet med lärarna var bättre i de mest framgångsrika skolorna: 

The most successful programs are characterized by teacher-librarian and classroom teacher collaborations in 
terms of teaching, learning, and library use. (ibid., s. 36). 
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Att biblioteket betraktas som ett klassrum och som en välkomnande plats för lärande är de 
viktigaste kännetecknen på föredömliga skolbibliotek. Termen ”föredömlig” kan tillskrivas 
bibliotek, där skolbiblioteket och skolbibliotekarien erkänns spela en avgörande roll för att stödja 
skolans utbildningsmål. (ibid., s. 3).

Här betonas alltså rektorernas roll och samarbetet med lärarna i planering och undervisning. Detta 
är faktorer, som jag vill belysa i min uppsats.

Utvärdering av skolbibliotek i England
The Department for Education and Skills (DfES) publicerade 2004 flera utvärderingsverktyg, det 
som var avsett för grundskolans lägre åldrar hette: Improve Your Library: A Self-evaluation Process 
for Primary Schools. Detta dokument (kallat IYL) utarbetades av Sharon Markless and David 
Streatfield och byggde på arbete som gjorts av DfES School Libraries Working Group. Detta 
verktyg liknar dem som används av den engelska skolinspektionen Ofsted (the Office for Standards 
in Education, Children’s Services and Skills) för utvärdering av skolor. (Gildersleeves, Lucy 2006, 
s. 73) Det var avsett att användas av skolbibliotekarier för utvärdering av skolbiblioteken på ett sätt 
som var trovärdigt för lärare och respekterat av utbildningsväsendet. Resultatet skulle kunna 
användas för att visa på skolbibliotekets bidrag till undervisningen och lärandet och för jämförelser, 
idéutbyte, marknadsföring och strategiskt arbete. (ibid., s. 74)

Lucy Gildersleeves skriver i sin artikel om forskningsprojektet Evaluating evaluation... 
(Gildersleeves 2006), ett projekt som kom till för att se hur verktyget IYL användes, att 
skolinspektörer anmärkte på att skolbiblioteken inte verkade spela någon viktig roll i skolorna. 
Trots att det under flera år funnits instruktioner om hur man kan utvärdera skolbiblioteken och 
särskild vägledning hur inspektörerna ska göra med skolbiblioteken, har rapporter sällan funnits om 
deras användning eller utvecklingsplaner. (ibid., s. 76). Detta är intressant, eftersom det stämmer 
överens med de rapporter, som lämnades av svenska skolinspektörer, som tittat på skolbibliotek. 

Forskningsprojektet ville försöka ta reda på orsaken:

This research project therefore seeks to identify the nature of use of the IYL toolkits
within school libraries, how this self-evaluation process is reported to school
management and how it is integrated into wider school evaluation and development
planning. The research aims to explore how IYL self-evaluation is taken into
consideration within the inspection process and reporting, and also whether this has
any impact on library integration into the curriculum and the collaborative role of the
librarian in pupils’ learning and assessment. It seeks to identify how school library
services can best support schools in using the toolkits. A key outcome of the research
will be the setting up of databases of good-practice examples and of
practical-experience cases that will allow schools and school librarians to share and
compare ideas, approaches and developments.(ibid., s. 74)

”The school library services” syftar här på de centrala funktioner för stöd till skolbiblioteken som 
finns i många men inte alla delar av England. Dessa behöver alltså veta hur de bäst kan stödja 
skolbiblioteken, när de ska använda verktyget IYL. Kanske kan man här dra paralleller till 
Kulturrådets insamling av skolbiblioteksstatistik för Skolbibliotek 2008. Många tyckte det var svårt 
att lämna in alla de uppgifter som skulle finnas med i undersökningen. Där det fanns 
skolbibliotekscentraler kunde de hjälpa skolbiblioteken med detta.

Att samla goda exempel i en databas för att skolor och skolbibliotekarier ska kunna dela med sig 
och jämföra erfarenheter och idéer för utveckling, tycks vara ett bra sätt att sprida kunskaperna från 
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ett forskningsprojekt. Gildersleeves redovisar dock invändningar mot en sådan kunskapsbank från 
IYL-konstruktörerna Streatfield & Markless som varnar för att sådana exempel också kan verka åt 
motsatt håll än önskat. De menar enligt Gildersleeves att exemplen kan verka omöjliga att uppnå för 
en del och att det är viktigare att skolbibliotekarierna börjar med att förstå skolans 
undervisningskultur för att hitta rätt tillvägagångssätt och uppfylla förväntningarna inom denna 
kontext. (ibid., s. 77). De syftar troligen här på den kontext och skolkultur, som flera forskare har 
funnit är så viktig för en skolas utveckling.

2006 redovisade den engelska skolinspektionen Ofsted en utvärdering av 32 skolor i rapporten 
Good School Libraries: Making a Difference to Learning. (DfES 2006, s.1) Undersökningen fann 
svagheter även i skolor som bedömdes ha bra skolbibliotek, t.ex. när det gällde kontroll och 
utvärdering av verksamheten. De mest effektiva skolbibliotekarierna analyserade tillgängliga data 
väl och använde även andra faktorer än de som fanns i IYL för att visa på bibliotekets betydelse. En 
faktor som riktades kritik mot var att många av skolbiblioteken var stängda långa perioder, 
exempelvis på lunchraster. Användningen av biblioteken varierade också mycket och minskade i de 
äldre åldrarna. 

I England finns inte heller någon lag om att skolor ska ha skolbibliotek. Därför är det känsligt att 
föreslå några minimiregler för skolbibliotek eller för hur skolbibliotekarier ska bidra till lärandet, 
målen och elevernas utveckling. ( Gildersleeves, s. 75). Men den institution som motsvarar den 
svenska skolinspektionen, Ofsted, har ändå medverkat till att använda sådana 
utvärderingsinstrument. Kanske kan Skolinspektionen i Sverige också spela en sådan roll?

4.1.3 Skolbibliotek och rektorers roll
I en förundersökning inför Stockholms stadsbiblioteks omorganisation 2004 undersöktes bland 
annat skolbiblioteken. Den är intressant bl.a. för att den tar upp rektorernas roll. Förundersökningen 
handlar både om skolbibliotek och om samarbete mellan stadsdelsbibliotek och skolor. Ur rapporten 
kan man hämta synpunkter på kvalitet i skolans biblioteksverksamhet. Där fastslås: ”En 
förutsättning för väl fungerande skolbibliotek är att det finns ett bra samspel mellan lärare och 
bibliotekarier och att båda professionerna tar aktiv del i elevernas lärande.” (Hansson, s. 4)

En rektor citeras i undersökningen på tal om skillnader mellan egna skolbibliotek och och sådana 
som är integrerade med folkbibliotek: 

... det är möjligt att profilera det egna skolbiblioteket starkare och hela tiden anpassa det och utveckla det efter 
skolans behov. Dessutom är skolbibliotekarien en del av skolans personal och kan därigenom vara delaktig i 
samma strategi som lärarna. Samme rektor beskriver tre roller för skolbiblioteket. Den första är att vara en 
resurs i undervisningen i nära samarbete med lärarna. Den andra handlar om att bygga upp en egen nisch i 
skolan, att stå för något eget som inte hade funnits där annars, det kan till exempel vara att lyfta fram ny 
skönlitteratur. Som en tredje del ser denne rektor arbetet med elevernas informationskompetens – också detta 
ses då som något som ligger lite vid sidan av skolans övriga verksamhet - att lära eleverna att självständigt 
söka information. Den uppgiften, menar han, skulle i och för sig kunna ligga på lärarna om de 
kompetensutvecklades på området, men aldrig på ett folkbibliotek: ”Tillgängligheten, samarbetet och 
sammanhanget är A och O.” (ibid., s. 21)

Rektorn visar här initierade kunskaper om skolbibliotekets roller. I ovan nämnda undersökningar 
och i många andra sammanhang har framhållits att rektorernas roll, när det gäller utformningen av 
skolbiblioteksverksamheten, är mycket viktig. Därför vore det intressant att bland flera svenska 
skolbibliotek hitta motiveringar till att rektorer har satsat på skolbibliotekens kvalitet – hur de har 
motiverat detta och vad de anser utgör kvaliteten. 

Ett av kriterierna på kvalitet verkar alltså vara att rektorerna är engagerade och intresserade av 
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skolbibliotekets roll i skolutveckling. Detta är en faktor som kan vara svår att påverka för andra än 
rektorerna själva. Vissa kommuner har dock valt att enligt egen modell införa skolbibliotek i 
skolorna i större skala. Ett sådant exempel finns i Växjö kommun, där rektorer medverkade. (Stribe, 
Birgitta 2007) En rektor berättar att uppbyggnad av ett modellbibliotek utgör en omställningsperiod 
för personalen, men att det går att förändra skolans syn på skolbiblioteket. Processen ser olika ut, 
beroende på skolans kultur, anser han. (ibid., s 37f). 

4.1.4 Kvalitet och samarbete
Louise Limberg har i sin forskning själv visat på att både läraren och bibliotekarien spelar viktiga 
roller, när det gäller kvaliteten på det eleverna lär sig (exempelvis i Alexandersson & Limberg 
2004). Hon skriver i Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt om att synen på 
kunskap, undervisning och lärande på en skola är viktig för hur skolbibliotekets pedagogiska roll 
fungerar. Verksamheten kan se likvärdig ut, men fungera på helt olika sätt på olika skolor och även 
för olika grupper inom skolan. Det som undersöks måste knytas till den speciella kontext, där 
skolbiblioteket och det man undersöker finns. (Limberg 2002, s.14). Om möjligt behöver man alltså 
i en undersökning anknyta till kunskapssyn, undervisingsmetoder och synen på lärande och ge akt 
på speciella förhållanden i den aktuella situationen.

Sedan 1970-talet har olika forskare och utredningar påpekat att samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier är önskvärt för att öka kvaliteten, men att det ofta finns brister när det gäller detta. 
Skolbibliotekarier arbetar ofta ensamma och biblioteket är inte integrerat i undervisningen (ibid., s. 
16).

Limberg har två avsnitt i Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt  om skolbibliotek 
och kvalitet – dels i lärande, dels i undervisning. Forskning har pekat på att skolbibliotekarier och 
lärare tillsammans kan ”utveckla undervisningen i riktning mot problematiserande och analyserande 
kunskapsinnehåll” (ibid., s. 41). Limberg konstaterar att en skolas syn på kunskap och lärande och 
skolans undervisningskultur är viktig för bibliotekets pedagogiska roll och därmed, anser jag, för 
dess kvalitet. Lärarnas tänkande och handlande och skolledningens stöd på en skola spelar stor roll 
för skolbiblioteket. I ett senare avsnitt vill jag därför titta på och försöka förstå begrepp som 
undervisningskultur och skolkultur, där dessa faktorer spelar in.

När det gäller kvaliteten på skolbibliotekets pedagogiska roll och på andra delar av 
biblioteksverksamheten anser jag det belagt att samarbete är en förutsättning för att skolbiblioteket 
ska fungera på bästa sätt.  Samarbete verkar alltså, med stöd av forskning, vara en av de viktigaste 
punkterna att titta på i en undersökning om kvalitetsarbete i skolan och kvalitet i skolbibliotek. 
Därför handlar uppsatsen till stor del om samarbete. Det verkar utgöra en omfattande del av 
kvaliteten.

4.1.5 Tolkningar av begreppet samarbete
I de ovan nämnda dokumenten betyder samarbete olika saker. Ibland är det t.ex. enbart ett 
godkännande från rektor att skolbibliotekarien utför vissa arbetsuppgifter eller skriver planer och 
ibland är det gemensam planering med lärarna och utvärdering av undervisning. David Loertscher 
(2000) har olika nivåer av samarbete i sina taxonomier, som tas upp i teorikapitlet. En 
magisteruppsats av Malin Molinder och Lena Rodman (2006), som också citerar en uppsats av 
Helena Sundstedt och Maj-Len Wärnlund från 2000, tar upp hur olika begreppet samarbete kan 
tolkas av lärare och skolbibliotekarier. Det kan för olika personer innebära olika nivåer från enkel 
användning av skolbiblioteket till gemensam planering och undervisning (Molinder & Rodman, s. 
9f). Kan man utläsa vilken nivå de intervjuade i min undersökning anser vara viktig? Min 
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undersökning kan inte och är inte ute efter att ge en helhetsbild av samarbete, utan vill endast visa 
på vad som ingår i de intervjuades syn på skolbibliotekets kvalitet, men aspekterna på samarbete 
kan vara bra att hålla i minnet.

4.1.6 Kvalitet i bibliotek
I en bok från bibliotekshåll, Nyttovärdering av bibliotek 2008, som mest handlar om att diskutera 
sätt att mäta nyttan med folkbibliotek, nämns kvalitetsarbete som något smart och statushöjande. Att 
satsa på kvalitet är något som kan vara en framgångsfaktor och något att konkurrera med. (s. 14). Så 
skulle man kanske också kunna se på skolbibliotek i en skola, som valt att arbeta med sitt 
skolbibliotek för att ge eleverna bättre möjligheter och ge skolan en statushöjande 
konkurrensfördel?

4.2 Texter med anknytning till skola, kvalitet och skolkulturer
För att få mera kunskap om skolans speciella värld och forskning kring den har jag studerat ett litet 
urval texter om kvalitet och kvalitetsarbete i skolan och om skolkultur. Först redovisar jag några 
texter om kvalitet och kvalitetsarbete och därefter kommer ett avsnitt om skolkultur. 

4.2.1 Strukturer för förbättring
Många internationella undersökningar görs på skolområdet. Louise Limberg har hänvisat till 
McKinsey & Company (2007) How the world’s best-performing school systems came out on top,  
där sådana redovisas. Efter att ha studerat undersökningarna och sedan själva forskat på skolor i 
många länder kommer författarna fram till tre principer för skolförbättring:

 Kvaliteten i en skola kan inte överträffa kvaliteten på dess lärare
 Enda sättet att förbättra resultaten är att förbättra undervisningen
 Att nå bättre inlärningsresultat kan bara åstadkommas genom att skapa strukturer  som säkerställer att skolor 

ger högkvalitativ undervisning till varje barn. (McKinsey & Company 2007, citerade på svenska av Louise 
Limberg, www.adm.hb.se/~emf/powerpoint/Stilbib/Limberg080423.ppt)

Till de strukturer som nämns här anser jag skulle kunna höra skolors arbete med att utveckla det 
professionella samarbetet mellan skolbibliotekarier, skolledning och lärare för att förbättra 
undervisningen. I David Loertschers arbete med taxonomier för skolbibliotek, som behandlas i 
teoriavsnittet beskrivs rektorns viktiga roll för att skapa sådana strukturer.

4.2.2 Skolverkets syn på kvalitet
”Jag vet inte vad god kvalitet är, men jag känner igen den när jag ser den”

Citatet finns i Att granska och förbättra kvalitet (Skolverket 2003) utgiven av dåvarande 
Myndigheten för Skolutveckling, numera Skolverket. Det visar på det motsägelsefulla och 
komplexa i begreppet kvalitet. Termen är svår att använda, eftersom den i dagligt tal är förenklad 
och tycks självklar. Författarna till texten befarar att det kan fungera konserverande, om man 
oreflekterat använder termen i skolan i stället för att bedriva ett kvalitetsarbete med ett vetenskapligt 
angreppssätt som verkar utvecklande och förbättrande. Forskare har olika syn på om begreppet 
kvalitet kan användas. Begreppet anses av en del vara alltför subjektivt och skiftande efter 
sammanhang och tid. Andra anser att kvalitet kan bestämmas så att det blir möjligt att utifrån 
forskningsbaserad kunskap bestämma indikatorer på vad som är låg respektive hög kvalitet. 
Skolverket definierar begreppet kvalitet utifrån hur väl verksamheten uppfyller mål och riktlinjer, 
men också utifrån om det finns en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar. (s. 8ff).  Att  
granska och förbättra kvalitet citerar ur Skolverkets egna dokument olika aspekter av 
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kvalitetsbegreppet, som är av värde för uppsatsen:

Den i dag mest accepterade definitionen av kvalitet är ”alla sammantagna
egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa
uttalade eller underförstådda behov” (ISO 9000). I de flesta fall torde vi
med kvalitet avse sådana goda egenskaper som flera betraktare är överens om.
Kvalitet är därmed helheten av de egenskaper hos ett objekt eller en företeelse
som förmår övertyga betraktare om sin excellens. (Skolverket, Kvalitetssäkring i
skolan, rapport nr 150 1998)

Skolverket definierar begreppet kvalitet utifrån hur väl verksamheten
– uppfyller nationella mål
– svarar mot nationella krav och riktlinjer
– uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella
– kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån
rådande förutsättningar. (Skolverket, BRUK – för kvalitetsarbete i förskola och
skola, best.nr 01:676)
...
Av detta framgår att kvalitet inte är ett entydigt begrepp. Det gäller därför att
noggrant tänka igenom vad man själv och kollegerna i t.ex. arbetslaget menar.
En god hjälp kan då vara ovanstående definitioner. Det är dock alltid de nationella
målen i skollagen, läroplanerna och kursplanerna som är utgångspunkt för
kvalitetsutvecklingen (Att granska och förbättra kvalitet 2003, s.10).

4.2.3 Kvalitetsarbete i skolan
Kvalitetsarbete är ett begrepp som är vanligt både i offentliga och andra organisationer, inte minst 
inom skolan. Maria Andrée skriver i en C-uppsats inom pedagogik om olika typer av kvalitetsarbete 
(1999). En del inom skolan anser att man bör närma sig företagsvärldens kvalitetsarbete med hjälp 
av modeller som utarbetats för industrin som exempelvis TQM (Total Quality Management). Denna 
använder begrepp som produkter, kund och ekonomisk effektivitet. (Andrée, s. 19). Andra anser att 
kvalitetsarbete sker bäst genom reflektion och samtal. Kvalitetsarbete kan definieras som ett 
metodiskt arbete eller försök till metodiskt arbete för att utveckla eller skapa förutsättningar för 
utveckling av kvaliteten i en verksamhet. I skolan handlar det om kvaliteten avseende exempelvis 
innehåll och form för undervisning, fortbildning eller arbetsförhållanden. (ibid., s. 9) Det kan enligt 
min åsikt också handla om tillgången till resurser, exempelvis ett skolbibliotek och om 
skolbibliotekets roll i skolans verksamhet. Kvalitetsarbete kan innefatta utvärdering, uppföljning 
och olika förbättringsåtgärder (ibid.). I denna uppsats hoppas jag att kunna visa på idéer för ett 
sådant arbete.

I kvalitetsarbete i skolan behövs stöd för att skapa redskap för utvärdering genom samtal och 
systematisering av egna intryck och erfarenheter. Kvalitetskriterier för skolbiblioteket som de jag 
redovisar i uppsatsen skulle kunna vara ett sådant stöd att utgå från, när man diskuterar och 
reflekterar över arbetet i den enskilda skolan. Detta vill jag ta upp i intervjuerna.

Pedagogikprofessor Mikael Alexandersson skriver om utvärdering 1998 i Pedagogiska Magasinet. 
Det kan finnas risk för att man inte förmår vara tillräckligt öppen och självkritisk i 
utvärderingsarbetet. Förslag till kriterier kunde, anser jag, bli ett stöd för att kunna "se sig själv från 
sidan", som Alexandersson skriver. Han skriver vidare:

Vid utvärdering frågar man sig inte bara vad man ser och gör, utan även vad som händer under ytan, det 
bakomliggande. Utvärdering kan bidra till att utveckla begrepp, principer och idéer som fordras för att på ett 
fördjupat sätt kunna beskriva och skapa förståelse för pedagogisk verksamhet. ... Med genomtänkta och väl 
grundade argument kan ett kritiskt samtal föras med såväl skolans ledning, med kommunens kvalitetsansvarige 
tjänsteman som med statens utbildningsinspektörer (Alexandersson, s. 21f).
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Alexandersson menar att det måste finnas två parallella utvärderingsprocesser: dels statens och 
kommunens utvärdering av skolan för att värna kvalitet och likvärdighet, dels skolans egna 
utvärderingar utifrån egna frågor för att fördjupa sina kunskaper om vad de egna ambitionerna 
resulterar i för elevernas lärande. Det stämmer med vad som tidigare sagts om skolkontextens 
betydelse.

Skolor har i uppgift att lämna in kvalitetsredovisningar. Sedan 1985 har de haft ökade krav på sig 
att göra utvärderingar av verksamheten och 1997 kom en förordning om kvalitetsredovisning, som 
skolorna skulle lämna in via kommunerna. Förordningen trädde i kraft 1999. Nu finns förslag om 
att den förordningen ska tas bort och att staten helt ska ta över ansvaret för kvalitetsgranskningen av 
skolorna. Detta har mött tveksamhet t.ex. i Skolverkets remissvar på skollagsförslaget (Skolverket 
2009, s. 1f).

De utvärderingar som lärare själva gör tillsammans i arbetslaget eller utvärdering genom 
observation av elevers förmåga i olika undervisningssituationer kvarstår naturligtvis, även om 
kvalitetsredovisningar inte behöver lämnas in. Behovet av kunskap om det kvalitativa värdet av ett 
undervisningsmål kan tillfredsställas genom en kritisk granskning i arbetslaget eller tillsammans 
med eleverna. Det kan exempelvis handla om vilken uppläggning som bäst lämpar sig för ett visst 
undervisningsområde. (Andrée, s. 15). Där kan också värdering av skolbibliotekets roll vara en 
viktig del, anser jag. Skolans mål är otydliga och de som arbetar i skolan behöver lägga mycket tid 
på att förstå och formulera mål för att alla i skolan ska kunna arbeta åt samma håll (ibid., s. 56). Det 
samma gäller för skolbibliotekets mål. De kan formuleras samtidigt som målen i övrigt och ska vara 
en del av skolans mål i stort.

Boken Bättre skola : Om kvalitetsutveckling i grundskolans arbetsmiljö och undervisning från 2003 
är skriven av Per Settergren, som arbetat tio år som skolinspektör. Den handlar om framgångsrika 
skolor och vad som utmärker dem. Författaren kommer fram till att det är skolor, som har förmågan 
att granska sin verksamhet, identifiera sina starka och svaga sidor och åstadkomma förbättringar (s. 
86).

Läraren visar vilket ansvar hon har för undervisningen genom en noggrann planering, skriver 
Settergren. (s. 24ff) Läraren diskuterar planeringen med kollegor och elever och använder många 
olika arbetsformer. ”Lärandets glädje” kräver ett meningsfyllt aktiverande arbete med stimulans för 
intellekt, fantasi och känsla, då eleverna erövrar nya kunskapsområden och prövar undersökande 
arbete. (s. 36) Målen görs tydliga och alla är medvetna om vad som krävs för varje tema (s. 44f).

Författaren verkar inte insatt i skolbibliotekariers arbete, men nämner att ett välfyllt skolbibliotek, 
där nyutkommen litteratur ständigt köps in är förutsättningen för viljan och lusten till läsning hos 
eleverna (s. 54). Den språkliga processen är bäst tillgodosedd i skolor med s.k. A-miljöer, där 
läromiljön är rik på olika typer av texter (s. 66ff) och där man läser lättläst skönlitteratur i 
språkundervisningen, tidningar, texter från biblioteket och från IT-källor (s. 73). Kan skolorna i min 
undersökning bedömas höra till denna kategori?

Författaren menar att det är möjligt för alla skolor att bli en ”lärande organisation” (s. 86). Det är 
intressant att koppla författarens synpunkter om medier, lärandets glädje och lusten till läsning till 
uppsatsens fokus på skolbibliotekets roll och kvalitet och till de intervjuades syn på detta.
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4.2.4 Skolkultur
Kultur kan ofta användas som ett tröghetsbegrepp, vilket beskrivs in boken Skolkulturer (2003): 
Begreppet kultur riktar vår uppmärksamhet mot ”mänskliga skapelser som äger en viss tröghet 
därför att de också formar människors sätt att tänka och agera”. (Skolkulturer, s. 16) Begreppet 
skolkultur eller skolkulturer återkommer i forskning om skolor. I en inbjudan till 
forskningsprogrammet Skolkultur – en framgångsfaktor?, som startade 1999 och rapporteras delvis 
i boken Skolkulturer, definieras skolkultur som 

idéer, normer och institutioner som kännetecknar en skola och den anda eller det klimat som utmärker den. 
Skolkulturen anger ideal och riktlinjer för förståelse och handlande i skolan och påverkar bl.a. beslutsfattande, 
kommunikation och sammanhållning (Skolkulturer 2003, s. 11).

Detta synsätt – utan utpekade aktörer – präglar en del av forskningen om effektiva skolor. 
Skolkultur kan också ses som lärarkultur (deras arbetskultur) eller som ett begrepp med mer 
helhetlig ambition, mer likställt med organisationskulturer med historisk och samhällsstrukturell 
förankring (ibid., s. 16).

Lärarkultur har ofta hamnat i fokus. Det kan ha att göra med att alla de förändringsprojekt som 
genom åren pålagts skolan ovanifrån inte har resulterat i någon snabb förändring. Man skyller ofta 
detta på lärarkulturens tröghet eller skolkulturens tröghet (ibid., s. 16f). Utgångspunkten för 
forskarna i programmet Skolkultur – en framgångsfaktor? är att skolkulturer är många olika kulturer 
även inom samma skola. Det kan vara olika lärarkulturer, elevkulturer, förvaltnings- och 
ledningskulturer, föräldrakulturer med betydelse för skolans arbete. Med dessa begrepp kan man 
mena olika saker. Det är mycket som påverkar hur en skola fungerar. Skolbyggnaderna, de sociala 
relationerna, traditioner, ämneshierarki, hur skolan anpassar sig till omgivningen, hur den integrerar 
sina aktörer – allt detta och en hel del annat påverkar hur skolans skolkultur kan studeras. (ibid., s. 
18f) Det finns väsentliga särdrag hos skolor, exempelvis synen på eleverna och på kunskap.

Andra särdrag hos skolor, som de delar med många andra människobehandlande organisationer, är att det 
avlönade arbete som utförs där i grunden är ett relationsarbete, att resultatet av skolans verksamhet är ganska 
svårt att mäta samt att verksamheten i allmänhet styrs av visionära dokument som det tycks svårt att leva upp 
till och som är löst kopplade till resursfördelningen. ... de har också samhällets uppdrag att förmedla kultur, 
vilket kan göras på mycket varierande sätt... (ibid., s. 19).

Syftet med den här uppsatsen är inte att studera skolkulturer, men det är viktigt att hålla i minnet 
komplexiteten i skolan, de olika sammanhang som ett skolbibliotek ingår i och de olika roller ett 
skolbibliotek och dess personal kan spela. Skolbiblioteket skulle kunna ha stor betydelse för 
relationsarbetet i skolan och är en av aktörerna, när det gäller att förmedla kultur på flera sätt. 
Kanske kan man få syn på om skolbiblioteket spelar en sådan roll på skolorna i undersökningen och 
genom intervjuerna försöka se, om några särdrag hos skolorna kan bli synliga i intervjuerna, som 
kan ha betydelse för synen på skolbibliotekets kvalitet.

5. Metod
Det finns många motsättningar i att vilja undersöka skolbibliotekets kvalitet. Det gäller inte enbart 
det faktum att kvalitet är ett begrepp som är svårt att definiera, vilket jag berört i föregående avsnitt. 
Min undersökning har inte kvantifiering som mål. Kvantitativa undersökningar, statistik som den i 
Kulturrådets skrift Skolbibliotek 2008, som presenteras närmare i inledningen, används ofta när man 
vill se hur läget är för skolbibliotek i Sverige. Där har man försökt mäta ett antal faktorer när det 
gäller skolbibliotek genom enkäter. Dessa faktorer räcker enligt min mening inte till för att få syn på 
viktiga kvalitetskriterier. Där är den centrala frågan hur många skolor som har skolbibliotek 
(Skolbibliotek 2008, s. 9) och undersökningen ger endast ett par glimtar från skolbiblioteksmiljöer 
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(s.14ff).

Min ansats här är kvalitativ för att försöka förstå hur personer med anknytning till skolbibliotek ser 
på kvalitet i förhållande till skolbibliotek och hur de upplever skolbibliotekets verksamhet, dess roll 
i skolan och samarbetet mellan olika kategorier. En avsikt är att försöka hitta faktorer hos 
skolbibliotek, som de olika personerna tycker är värdefulla. Min förhoppning är att genom 
intervjuer och försök till förståelse och tolkning av intervjupersonernas berättelser visa på olika 
sidor av skolbibliotekets kvalitet och vilken uppfattningen av kvalitet och kvalitetsarbete kan vara 
hos de intervjuade. Min beskrivning av dessa uppfattningar kan inte utgöra underlag för 
generaliseringar, men kan ge uppslag till ytterligare undersökningar och kanske visa på möjliga 
alternativ genom att peka på tankar och handlingar hos de intervjuade (Kvale, s. 212).

Den metod jag har valt är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Intervjumetoden i 
samhällsvetenskap är numera en mycket använd metod för att gräva fram och få syn på människors 
erfarenheter. Den lämpar sig väl för att få fram berättelser om människors upplevelser av sin vardag 
och kan ge möjligheter att genom samtal förstå människors uppfattningar. I Steinar Kvales bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun (1997) har jag fått många uppslag till hur intervjuarbete kan 
bedrivas. Den muntliga personliga intervjun gör det möjligt att samspela med intervjupersonen, be 
om förtydliganden och ställa följdfrågor vid behov. Intervjuer kan bidra till skapande av en mening 
– tolkningar kan förhandlas med intervjupersonen. Jag har tidigare prövat intervjumetoden och 
anser att den passar bra för att få lyssna till personernas egna berättelser om hur de uppfattar skolan 
och skolbiblioteksfrågor. Intervjun är varken en progressiv eller förtryckande metod, men en 
känslig och kraftfull (Kvale, s. 13ff). Enligt Kvale är det viktigt med ett reflekterande 
förhållningssätt hela tiden med tanke på den kunskap man vill ha ut av intervjun och att tänka på 
hur man förhåller sig till den intervjuade. Syftet är att få ”kvalitativa beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld” och sedan försöka ”tolka deras mening” (ibid., s. 117). 

Ämnet för intervjuerna är de intervjuades uppfattningar, deras upplevelse och relation till 
skolbibliotek. Avsikten är att försöka tolka meningar hos centrala teman i deras upplevelser, få 
nyanserade beskrivningar specifikt av situationer med anknytning till skolbibliotek. Under 
intervjuerna var ambitionen att vara öppen för nya aspekter och inte vara låst till färdiga kategorier 
eller tolkningsscheman. Intervjun var avsedd att fokusera på just skolbiblioteksfrågor och de 
frågeställningar som tidigare redovisats, utan att vara helt strukturerad. Jag var beredd på att de 
åsikter som redovisades ibland kunde vara motsägelsefulla, såsom verkligheten är. Det fanns 
möjligheter att de intervjuade kunde ändra uppfattning under intervjuns gång, t.ex. när de såg 
kvalitetskriterierna och insåg deras potential i utvecklingsarbetet. Förhoppningen var att 
informanterna skulle uppleva intervjun positivt och att den skulle kunna bidra till större insikter för 
både intervjuaren och de intervjuade. (ibid., s. 34ff)

De aspekter på kvalitet som kommer fram i dokumenten om kriterier på skolbibliotek, som 
behandlas i uppsatsen var en utgångspunkt. Man behöver systematisera kvalitetsarbetet, för att få 
det dokumenterat för framtida användning. Frågan är hur användbara existerande 
kvalitetsrekommendationer är eller om det behövs en modifierad variant, som skolan själv utarbetat. 

5.1 Urval av informanter
För att undersöka hur kvalitetskriterier kan betraktas i förhållande till praktiken i skolan var min 
avsikt att undersöka grundskolor, som kunde förväntas ha skolbibliotek av hög kvalitet, deras 
rektorer och skolbibliotekarier. Att bli utsedd till Årets skolbibliotek antar jag bör betyda att 
skolbiblioteket har hög kvalitet. För att undersöka hur de som arbetar på skolor med förväntat bra 
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skolbibliotek ser på kvaliteten, valde jag tre skolor i södra Sverige som utsetts till Årets 
skolbibliotek av Nationella skolbiblioteksgruppen. De kunde lätt hittas via NSG:s hemsida.  Att jag 
valde just dessa och inte någon skola på andra platser i landet var dels av tidsskäl – men också för 
att där fanns tre möjliga grundskolor med dessa krav tillgodosedda. Jag övervägde att välja ut 
ytterligare en skola, men jag ansåg att dessa tre gav tillräckligt material för denna uppsats. Av 
skolorna var en F-6, en F-9, uppdelad på två skolor, varav jag valde 6-9-delen och en 6-9-skola.

5.1.1 Rektorer 
Enligt tidigare forskning, spelar rektorerna en mycket viktig roll, när det gäller utformningen av 
skolbiblioteksverksamheten. Därför har jag valt att intervjua några rektorer. IASL:s (International 
Association of School Libraries) president James Henri presenterade på IASL:s årliga konferens i 
Italien 2009, där jag deltog, en programpunkt med namnet ”You want to change the world? Make 
sure the principal is fighting with you.” Han forskar om ämnet och framhöll att rektorer har många 
verktyg som kan stödja skolbiblioteksverksamheten. För en skolbibliotekarie gäller det att välja rätt 
rektor!, menade han, halvt på allvar. Rektorers synpunkter är viktiga att få fram, när det gäller att se 
vad kvalitet i skolbiblioteksverksamhet kan innebära. 

Rektorer är ansvariga för skolbiblioteksverksamheten på sin skola. Det är troligt att de kan motivera 
varför de valt att satsa på den och deras berättelser kan förväntas ge aspekter på vilken kvalitet de 
anser att deras skolbibliotek har och vad som kan räknas till kvalitetskriterier. Rektorerna betraktar 
jag som de viktigaste informanterna, eftersom en enig forskning visar att deras roll när det gäller 
skolbibliotek är mycket viktig. Jag bedömde att tre rektorer skulle kunna ge tillräckligt många 
intressanta infallsvinklar och utgöra ett bra underlag för mitt ämne. På skolorna arbetar ofta flera 
rektorer eller skolledare, av dessa har jag valt den högst ansvariga.

Rektorer hade jag en hel del erfarenhet av tidigare, dels av dem som har varit mina chefer på skolan 
dels av andra som jag träffat i arbetet, på möten och konferenser. De arbetar med ledarskap och 
kommunikation och brukar ha lätt att uttrycka sig i ett samtal. Men min erfarenhet säger mig att 
rektorer också är diplomater och måste kunna hantera och ta sig ur komplicerade situationer. Min 
ambition vid intervjuerna var att försöka vara en relativt neutral samtalspartner och försöka få fram 
de intervjuades syn på sitt förhållande till skolbibliotek och på vad kvalitet kan innebära för dem i 
det sammanhanget. Men förutom att vara relativt neutral ville jag också att intervjun skulle fungera 
som ett utvecklande samtal om ett ämne, som både de intervjuade och jag själv var intresserade av. 
Vid intervjuerna hade jag nytta av min kännedom om skolan, dess organisation och olika arbetssätt, 
vilket jag också studerat under åren på olika sätt. Vid ett tidigare projekt har jag också intervjuat ett 
par rektorer i Sydafrika. Men en viss försiktighet var säkrast att iaktta vid intervjuerna och att inte 
dra förhastade slutsatser, utan följa upp svaren för att se att jag fattat rätt. En risk kunde finnas att de 
betraktade mig som expert på frågorna och kunde vara försiktiga eller tveksamma att svara. Risken 
finns också att rektorer vill få sin skola att framstå som fördelaktig i utomståendes ögon. Skolor 
konkurrerar med varandra (vilket en rektor påpekade) och skolledare vill naturligtvis att skolan ses i 
så positiv dager som möjligt.

5.1.2 Skolbibliotekarier
Skolbibliotekarierna, som arbetar direkt i verksamheten i dessa skolor, kan komplettera, bekräfta 
eller motsäga rektorernas syn och ge ytterligare aspekter på frågorna. På grund av att jag känner de 
tre ganska väl, valde jag att ställa frågor via e-post (bilaga 5) i stället för att göra intervjuerna direkt. 
Jag upplevde att det fanns en risk att en direktintervju skulle kunna få en alltför privat eller kollegial 
karaktär. Då skulle e-postfrågor vara en mer neutral metod, ansåg jag. De hade möjlighet att 
oberoende av mig fundera över frågorna och inte påverkas av min närvaro. Jag hade vid mitt besök 
på skolorna fått löfte om att återkomma med frågor. Detta utnyttjade jag när det gällde en av 
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skolbibliotekarierna, som kompletterade e-postfrågorna muntligt. E-postfrågorna bifogas.

Att jag inte tillämpade e-postmetoden, när det gällde rektorerna och skolinspektörerna beror på att 
jag tycker att direktintervjumetoden erbjuder en större chans till inlevelse i informantens verklighet. 
Det är möjligt att direktintervjuer trots förbehållen hade gett ett bättre resultat, även när det gäller 
skolbibliotekarierna, eftersom två av skolbibliotekariernas svar blev relativt knapphändiga, på grund 
av att de enligt uppgift hade ont om tid.

5.1.3 Skolinspektörer
Jag ville också försöka få möjlighet att intervjua några personer, som arbetade eller hade arbetat 
som skolinspektörer. Skolinspektörer kan förväntas ge andra aspekter på problemet än rektorerna. 
De har troligen större överblick genom sin erfarenhet av att undersöka hur skolor fungerar. 
Inspektörerna kan förväntas ge aspekter på begreppet kvalitet, eftersom det ingår i deras 
arbetsuppgifter att undersöka kvaliteten på skolor – vilket jag behandlar i ett särskilt avsnitt. Deras 
synpunkter på hur man skulle kunna mäta eller bedöma kvaliteten på skolbiblioteken och eventuell 
nytta av befintliga kvalitetskriterier vid Skolinspektionens besök på skolor kan också vara 
värdefulla. 

Skolinspektörernas arbete visste jag inte mycket om, utan har endast fått korta inblickar i under min 
tid som skolbibliotekarie. När skolinspektörerna var på skolan där jag arbetade besökte de aldrig 
skolbiblioteket, såvitt jag märkte. De senaste åren har en skolinspektör blivit känd som debattör 
med intresse för skolbibliotek. Det har inverkat på mitt intresse för deras roll, när det gäller hur 
kvalitetsgranskning går till och hur skolbiblioteken skulle kunna påverkas av deras arbete. I 
samtalen ville jag lära mig mer om hur de arbetar och hur de upplever sin situation och försöka få 
fram deras syn på frågorna. 

För att få fram tips på skolinspektörer vände jag mig till en skolinspektör som jag kände till genom 
mitt arbete och frågade efter någon att intervjua. Från honom fick jag ett namn på en skolinspektör, 
som arbetade i en stor kommun på ett längre avstånd från mig. Dessutom fick jag genom bekanta 
tips om en person i en annan mindre kommun på närmare avstånd, som har haft ett annat arbete de 
senaste åren, men som tidigare har arbetat som skolinspektör i flera år. Båda gav via e-post sitt 
tillstånd till en intervju. Det visade sig att båda skolinspektörerna tidigare hade arbetat både som 
lärare och rektorer. En av dem hade också haft hand om skolbiblioteket på sin skola. De hade alltså 
stor erfarenhet från flera av skolans områden och kunde se frågorna ur flera olika synvinklar.

5.2 Förberedande intervjuer och intervjuguider
Som inledning till undersökningen intervjuade jag en rektor (kallad rektor X) och en 
skolbibliotekssamordnare (kallad Anna) för att få fler än mina egna infallsvinklar på ämnet, när jag 
skulle göra mina intervjuguider. En intervjuguide ska ge möjlighet att ställa följdfrågor och göra 
utvikningar efter den intervjuades intressen.

Intervjun med rektor X tas inte med i analysen, utan bifogas som bilaga 1. I referatet framgår dock 
en del synvinklar, som passar in på de teman som finns i analysen av de övriga intervjuerna. 
Tyngdpunkten låg på kvalitet, när det gäller skolbibliotek, samarbete mellan skolbiblioteket och 
undervisningen och vad rektorn kan göra för att främja samarbetet. Ett tema var  skolbibliotekets 
roll inom IKT i skolan. Det fanns också några problem som blev tydliga. 

I en andra förberedande intervju valde jag en bibliotekarie, som jag kände. Hon har arbetat som 
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skolbibliotekssamordnare och på skolbibliotek (ca 14 år som läsfrämjare och bibliotekarie inom 
skola och folkbibliotek och ca 9 år som skolbibliotekssamordnare). Som bibliotekarie hade hon en 
annan bakgrund än rektorn och såg utvecklingen utifrån bibliotekarieyrkets synvinkel. Intervjun 
blev som en genomgång av vad som hänt på området under hennes tid som skolbibliotekarie och 
samordnare, ett faktaunderlag för uppsatsen och synvinklar inför min undersökning. Intervjun 
skrevs ut, men innehållet redovisas i bilaga 2 lite annorlunda än den förra intervjun, för att visa att 
den innehöll viktiga synpunkter för min undersökning.

De förberedande intervjuerna gav underlag för en struktur med olika teman för två intervjuguider 
för rektorerna respektive skolinspektörerna (bilaga 3 och 4). Temana använder jag också vid 
redovisningen av intervjuerna med rektorerna och skolbibliotekarierna.

Före intervjuerna hade jag e-postkontakt med informanterna och jag hade skickat länkar och 
information om de tre olika dokumenten med kvalitetskriterier, som jag skulle nämna i intervjun. 
Jag skrev att jag inte förväntade mig att de skulle studera dem, men att jag ville att de skulle känna 
till att de fanns. När det gällde skolbibliotekarierna skickade jag endast länken till Svensk 
Biblioteksförenings rekommendationer, för att det inte skulle bli för mycket att ta ställning till. I 
praktiken blev det också så att det endast var Svensk Biblioteksförenings rekommendationer som 
jag berörde i intervjuerna med rektorerna och skolinspektörerna och inte UNESCO:s 
skolbiblioteksmanifest eller NSG:s kvalitetskriterier. De förstnämnda rekommendationerna finns 
också i en broschyr, som jag hade med mig och lämnade över till rektorerna och skolinspektörerna.

5.3 Intervjusituationen
Jag reste till de intervjuades arbetsplatser och gjorde intervjuerna med hjälp av de 
halvstrukturererade intervjuguiderna. Intervjuerna spelades in med hjälp av ett litet fickminne. Vi 
satt vid ett besöksbord som alla rektorerna och skolinspektörerna hade i sina rum. 

Före intervjun klargjorde jag vad som skulle undersökas, syftet, de intervjuades anonymitet och att 
skolorna inte skulle nämnas vid namn. Vi diskuterade även urvalet av skolor och jag påpekade för 
rektorerna att skolorna kanske ändå skulle kunna kännas igen av en del läsare av uppsatsen. Detta 
var de intervjuade införstådda med.

Vid intervjutillfällena fungerade allt i huvudsak bra, utom att vi vid ett par tillfällen blev störda av 
kortare telefonsamtal eller personer som hade viktiga ärenden som måste åtgärdas, dock ganska 
snabbt ordnade. Intervjuerna tog 45-50 minuter, vilket var tillräcklig tid för de frågor jag ville ha 
svar på. Det hade känts för länge att hålla på en timme, som jag tänkt från början att det skulle ta. 
De personer jag intervjuade var människor med en full kalender så de hade inte tid att dra ut på 
samtalet. En av rektorerna följde dock med in i skolbiblioteket efter intervjun och vi pratade en 
stund med skolbibliotekarien. På de andra skolorna gick jag själv in i skolbiblioteket och pratade 
kort med skolbibliotekarien. Jag fick löfte att återkomma, om jag undrade något, både till rektorerna 
och skolbibliotekarierna.

5.4 Inspelning, utskrift, bearbetning
Inspelningarna blev i huvudsak bra. Att det är viktigt att vänja sig vid sin bandspelare märkte jag, 
när jag upptäckte att mitt digitala fickminnes indelning i mappar gjorde att en mapp plötsligt blev 
full och inspelningen upphörde. Det gjorde att jag fick avbryta en stund för att byta mapp och att det 
blev lite svårare att hitta rätt vid utskriften.

Överföringen av den inspelade muntliga intervjun till skrift kan ha en del komplikationer som man 
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måste vara medveten om. Det innebär alltid bedömningar, avgöranden och konstruktioner, när man 
skriver ut. Minnet spelar stor roll, exempelvis när det gäller att komma ihåg gester, stämningar osv., 
men vid inspelning kommer mycket med. Det skulle vara svårare anser jag, att föra anteckningar i 
stället för att spela in. Mitt material var inte så stort, därför kunde jag vid tveksamhet åter lyssna på 
de inspelade intervjuerna, som jag överfört till datorn. För mig är inspelning en överlägsen metod 
vid intervjuer. Det lilla fickminnet verkade inte störa de intervjuade, utan det var endast avbrotten 
p.g.a. inspelningsstopp, som var störande.

Vid bearbetningen och analysen av intervjuerna har jag gått igenom dem på flera olika sätt. Redan 
vid intervjun försökte jag tolka en del av de intervjuades uttalanden genom att formulera om vad de 
sagt enligt min tolkning. Vid utskriften följde jag först exakt det inspelade, men vid återgivning för 
uppsatsen har jag skrivit om det i mera läslig form och gjort ett urval. Jag har tänkt på vilka olika 
teman som fanns i intervjuguiden och vilka delar man kan se i intervjuerna samtidigt som jag haft 
helheten i tankarna. Redovisningen kan vara färgad av min förförståelse av ämnet och de 
intervjuade kan vara påverkade av mitt intresse för frågorna, även om jag försökt minimera 
påverkan.

5.5 Teman i intervjuanalysen
Följande viktiga synvinklar kompletterar och belyser mina forskningsfrågor. De har hämtats från de 
två teoretiska texterna och används som teman i min intervjuanalys.

 Samarbete ur olika synvinklar
 IKT och skolbiblioteket
 Förekomst av ”program” eller verksamhet, när det gäller exempelvis läsning och 

informationskompetens
 Övrigt – den fjärde aspekten tillför jag för andra aspekter som kan komma fram. Det kan 

gälla exempelvis skolbibliotekets medverkan i olika kulturaktiviteter eller dess betydelse för 
personal och elever ur andra synvinklar.

Dessutom använder jag för analysen av intervjuerna med rektorerna Loertschers fyra punkter i 
checklistan för skolledare: basbehovet, organisationen, ledarskapet och att visa på resultat.

6. Presentation av intervjuer
För att ge en utförlig bild av intervjuerna presenteras de först med en stor del av de intervjuades 
egna ord. Intervjuerna med rektorerna och skolbibliotekarierna presenteras med hjälp av de teman 
som jag använde i intervjuguiderna. Intervjuerna med skolinspektörerna presenteras med hjälp av 
fyra rubriker som framstod som teman i dessa intervjuer.

6.1 Intervjuer med rektorer och skolbibliotekarier
Skolorna
Skolorna har alla en fast anställd skolbibliotekarie. De tre skolorna benämns Skola A, B och C och 
rektorerna och skolbibliotekarierna benämns för tydlighetens skull rektor A, B och C respektive 
skolbibliotekarie A, B och C.

Skola A är en 6-9-skola med ca 450 elever och ligger i huvudorten i en mindre kommun. Skolan har 
ca 10% barn med andra språk än svenska. Rektor A har arbetat många år på skolan, först som lärare 
och de senaste 14 åren som rektor. Skolbibliotekarie A är anställd på 75% och är lärare med 
skolbibliotekskurser.
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Skola B är en F-6-skola med ca 350 elever i en liten ort i en liten kommun. Skolan har ca 3% elever 
med andra språk än svenska. rektor A har varit rektor länge på skolan. Skolbibliotekarie B är 
anställd på 100% och är lärare med skolbibliotekskurser.

Skola C är en F-9-skola med ca 430 elever, uppdelade på två skolbyggnader. Den ligger i en stad i 
en stor kommun och har ca 30% barn med andra språk än svenska. rektor B har arbetat ett par år 
som rektor och var tidigare lärare på skolan. Den förre rektorn var den som startade 
skolbibliotekssatsningen, då skolan byggdes. Skolbibliotekarie C är anställd på 100% och är 
fackutbildad bibliotekarie.
 
Rubrikerna och de åtföljande nyckelorden är hämtade från de teman som finns i intervjuguiderna. 
Rektorernas och skolbibliotekariernas utsagor redovisas tillsammans för att få skolorna i ett 
sammanhang.

Första rubriken består av två teman, som står nära varandra:

Användning av biblioteket och skolbibliotekarien och Samarbete
Olika funktioner; pedagogisk funktion: undervisning / informationskompetens / IKT / lässtimulans
Integrering, deltagande i arbetslagsplanering, temaplanering

A-skolan
A-skolans satsning på biblioteket började för några år sedan då de märkte på testerna att 
läsförståelse och läshastighet hade gått ner och barnen läste mindre, enligt rektor A. Han tyckte att 
det verkade som om resultaten blivit bättre, när det gällde läsning. ”Vi har mätt och det har inte 
blivit sämre. Vi vågar inte säga för mycket än, men läsvolymen har ökat.” 

Rektor A ansåg att biblioteket kan betyda lika mycket som speciallärare och det riktade sig till alla 
elever. Han planerade att föra över tjänsteunderlag och även använda skolbibliotekarien i elevens 
val en gång i veckan. Då kunde de ha läsecirkel eller olika aktiviteter i förhållande till bibliotek, 
beroende på vilka elever som valde det. 

”Lärarna beställer när de vill ha skolbibliotekariens hjälp i ett arbetsområde”, sa rektor A och han 
tyckte att hon var duktig på att se möjligheterna, hon var med på alla konferenser och i planering, 
om lärarna ville, enligt rektor A. Hon var inte med i något arbetslag.

Rektor A tyckte att skolbibliotekarien var expert även på IKT och hade datasalen intill biblioteket 
när det behövdes. Hon är utbildad för att lära eleverna och även personalen om 
informationssökning. Vid personalens pedagogiska konferenser kunde det ibland handla om 
biblioteket, sökmotorer osv. Rektor A:

Skolbibliotekarien har drillat personalen här på flera studiedagar. Det behövs mera kunskaper om vad 
bibliotekarien kan göra. Jag har lärt mig mycket av henne.

Skolbibliotekarie A gav dessa exempel på sitt samarbete med lärarna: 
... lektion i informationssökning eller källkritik till ett aktuellt område i undervisningen, en introduktion till ett 
särskilt tema, ett läsprojekt, bokprat etc. Det finns en plan för undervisning i informationssökning. Vi knyter 
alltid IKT-undervisningen till aktuellt arbetsområde. 

Hon hade många läsprojekt och bloggade själv och tillsammans med elever om böcker, hade 
samarbete även med specialpedagogerna, så att eleverna fick tillgång till talböcker, både 
skönlitteratur och läromedel. 
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B-skolan
Rektor B berättade att skolan började titta lite mer på hur skolbiblioteket kunde främja lärandet och 
få en plan för hur man skulle göra för att nå målen i läroplanen och listade det som var viktigt: ”dels 
naturligtvis läsfrämjande, dels söka, källkritik, temaarbeten, stödja lärandet på olika sätt.” Rektor B:

Vi har diskuterat mycket: vad är tema? Man tittar på målen i läroplanen. Det är inte bara att man ska göra en 
massa saker och visa upp. Det blir mycket skapande och så man visar upp, men det är ju ändå vilka mål vi ska 
knyta till det här temat. Det är det och det temat och det gäller bocka av vilka mål det är, det kan vara olika mål 
– inte bara för att det är ett roligt tema utan det är ju målen och att man ser till att man får in intressanta saker. 
Både utifrån vad eleverna vill lära sig o utifrån läroplanen det är ju både och där. Man blir mer bekant med 
målen i stället för att bara gå efter en lärobok. Då har ju de [läroboksförfattarna; min anm.] läst in sig på målen 
och då har man själv inte nån hum. Men nu måste man ju veta målen.

Skolan hade tematiskt arbetssätt – med biblioteket i centrum och med betoning på läsfrämjande, 
enligt rektor B. Det var en tradition sedan folkbiblioteket låg i skolan. Skolbibliotekarien var ute i 
klasserna och hade lektioner och bokprat, inledde teman osv. Lärarna brukade berätta för 
skolbibliotekarien vilka teman de skulle arbeta med, sin läsårsplanering. Rektor B menade att 
skolbibliotekarien kunde se att någon behövde hjälp och märkte vilken personal som inte utnyttjade 
biblioteket så mycket, då kunde hon närma sig dem på något fiffigt sätt, inte påträngande men hon 
erbjöd sin hjälp, enligt rektor B. 

Skolbibliotekarien och IT-pedagogen samarbetade om lektioner i källkritik osv. Ibland höll 
skolbibliotekarien i fortbildning, exempelvis om läsning. Hon var ofta iväg på fortbildning och hade 
mycket med sig tillbaka, tyckte rektor B. Skolbibliotekarien fungerade också lite som en 
speciallärare, menade rektor B och bidrog till ökad läskunnighet hos de yngre och även läsförståelse 
hos de äldre. 

Skolbibliotekarie B uppgav att hon erbjöd muntligt berättande i anslutning till olika teman och 
propagerade för olika sätt att jobba med skönlitteratur. Hon hade funnit att det mest effektiva var att 
erbjuda sig själv som "expert" och extra resurs när något nytt skulle iscensättas. Hon läste en hel del 
facklitteratur som berörde metodik och pedagogik kring läsning och temaarbeten och gav sedan 
personalen anteckningar och böcker. Skolbibliotekarie B:

Man måste möta varje pedagog individuellt där hon/han står just nu. Fundera över hur man bäst hjälper var och 
en. Provocera ibland, bita ihop om kommentarer ibland, men framförallt berömma allt som är positivt. - Det är 
viktigt att finnas med vid fikat, lunchen, ofta är det vid de mer informella stunderna som de bästa idéerna 
kläcks.

För IKT hade skolbiblioteket en utarbetad plan för varje elevgrupp från år 3 och uppåt. Men ibland 
jobbade inte pedagogerna enligt samma linje: ”det krävs hela tiden en dialog och en form av 
fortbildning av pedagogerna”. Hon skulle i samarbete med skolledningen ha en ny drive snart igen 
på konferenstid. skolbibliotekarie B skriver om innehållet:

Krav på källredovisning, bildhantering, träning i att hämta information, formulering av sökfrågor etc. 
Biträdande rektor på halvtid är även kommunens IT-ansvariga på den andra halvan så det är inga problem att få 
förståelse, samverkan och förankring i de här frågorna.

C-skolan
Skolbiblioteket planerades då skolan byggdes för att fungera som ett läromedel. Det anställdes en 
heltidsanställd skolbibliotekarie redan från början. Rektor C berättade att skolbiblioteket hade 
byggts ut, inte fysiskt, men med en IKT-pedagog i skolbiblioteket, från början på 100%, men nu var 
han på flera ställen. Skolbibliotekarien och IKT-pedagogen var inte med i något arbetslag, men ett 
par gånger per termin besökte de arbetslagen och tog upp specifika saker om biblioteket och 
informationssökning och var med i planeringen till det. Skolan hade årligen återkommande 
bokpicknick och större bokevenmang med författarbesök. 
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Det var meningen att arbetslagen i den löpande verksamheten skulle vara medvetna om att de har en 
resurs i skolbibliotekarien och IKT-pedagogen, som kan plocka fram länkar, beställa böcker osv. 
”Det utnyttjar de hyfsat bra”, tyckte rektor C. Men ibland fick skolbibliotekarien påpeka det för 
dem att inte glömma att hon fanns där. Det var olika med olika lärare och i perioder. Rektor C:

Sen försöker man få in IKT/informationssökning/bibliotek i ett arbetsområde och jobba mot det så att det inte 
blir nånting utanför, torrsim ska man undvika. Det sker enligt en viss plan, integrerat i undervisningen, för 
eleverna ska lära sig det genom att jobba med ett arbetsområde och så lär de sig på köpet hur man söker. Och 
att reflektera – det är ett av våra honnörsord.

Skolan hade arbetat mycket med att få en gemensam syn på lärande, språk m.m. Personalens 
gemensamma fortbildning hade kommit att betyda mycket. Kompetensutvecklingen gick ut på att 
eleverna skulle dokumentera vad de gör, i syfte att lära sig hur de lär sig och ha en ständig 
beredskap för nytt lärande – man använde sig av portfoliometoden, berättade rektor C:

Det viktigaste är att de får med sig ett tankesätt, rutin och vana att diskutera vad de gör, att tänka, strategier osv. 
så att de är välförsedda när de kommer till gymnasiet – för att kunna att ta reda på saker, även om de kanske 
inte har alla faktadelarna, men vilja och lust att ta reda på saker.

Undervisning och läsning ska vara anpassad och utmanande för varje elev, sa rektor C. Eleverna 
läste i bokcirklar och diskuterade sedan. Då försökte man följa upp exempelvis pojkar i 4an-5an, 
som inte ville läsa, med bilderböcker och lättare böcker. Skolan hade just nu ingen speciallärare 
p.g.a. pension, men skulle anställa en så fort som möjligt. Den förra hade inte haft så mycket 
samarbete med skolbiblioteket, det hade nog handlat om personkemi, trodde rektor C, det kunde 
vara mer samarbete. Rektor C betonade skönlitteraturen som kunskapskälla, ”om man grundar 
kunskapssynen på att värdera och analysera då är det rätt givet att en skönlitterär bok är mycket 
värd”.

När det gällde IKT fick skolan mer och mer bärbart och trådlöst. I biblioteket fanns fortfarande 
några stationära datorer, men inte i klassrummen. Den plan som fanns för skolbiblioteket skulle 
göras om – så mycket hade förändrats.

Skolbibliotekarie C ansåg att hon hela tiden samarbetade med lärarna, när det gällde:
vad biblioteket kunde stå till tjänst med som länklistor, böcker och andra medier eller snabbkurser för eleverna 
och lärarna i t.ex. databaser där kunskaper behöver fräschas upp. Samarbetet inom IKT fungerar bra, med olika 
syn/infallsvinkel på samma område, vilket är berikande för t.ex. informationssökningsundervisningen. Det är 
en fruktbar situation att ha delvis samma kompetenser som man ser och använder med olika perspektiv.

Tillgänglighet
Biblioteket som miljö, öppethållande

A-skolan
Biblioteket låg förut längst nere i ett hörn av skolan och inte så centralt som nu, när det ligger som 
ett nav mitt i skolan vid cafét, där barnen går och det finns datorer i datasalen intill, där dörren alltid 
står öppen. Vissa elever som inte hade läst förut och som hade haft svårt att sitta stilla satt nu gärna i 
biblioteket och läste, hade rektor A märkt. Skolan hade haft många instegsjobb till hjälp, även en 
biblioteksassistent i skolbiblioteket för att stötta skolbibliotekarien, när hon haft bokprat eller andra 
uppgifter ute i klassrummen. Nu var det en person i elevcafét som löste av för lunch. 
Skolbibliotekarie A önskade sig biblioteksassistenten tillbaka.

B-skolan
Skolbiblioteket var öppet hela skoldagen, men skolbibliotekarien var inte där hela tiden. Eleverna 
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klarade själva ut- och inlåning. Rektor B menade att skolbibliotekarien inte var där för att låna ut 
böcker. Vissa elever gick själva till skolbiblioteket, en del med lärare eller assistent. Det hade 
funnits assistent i biblioteket med hjälp av arbetsmarknadsåtgärd, men nu var det elever som hjälpte 
till i biblioteket.

Rektor B betonade att det var viktigt att eleverna vill läsa, tycker det är kul. Det var också viktigt att 
ha ett fint rum, att man ville gå dit, att det fanns i centrum och var bemannat hela dagen. Man fick 
skapa tillgänglighet och lust. ”Det kan biblioteket, det är unikt”, sa rektor B. Läget var också 
viktigt, eleverna behövde inte gå en lång väg, passerade på väg till matsalen. Det fanns fem datorer i 
biblioteket och en datasal intill. I biblioteket fanns möjlighet att se på film och spela teater och en 
särskild sagoavdelning. Biblioteket var stort och flexibelt, man kunde flytta hyllor. Konferenser 
hölls ofta i biblioteket.

Tidigare fanns ett samarbete med folkbiblioteket i B-skolan. Biblioteket var öppet för allmänheten 
vissa dagar 14-19 och vissa 10-14. Rektor B tyckte det då fanns en del fördelar med detta, att andra 
grupper kom till skolan.

C-skolan
De två skolorna hade blivit två resultatenheter F-5 (D-skolan) och C-skolan med 6-9. De försökte 
hålla ihop det, men det var svårt – organisation och ledning motverkade det lite. Skolbibliotekarien 
hade 50% på båda skolorna och det innebar viss konflikt och mindre tid för C-skolan. 
Skolbibliotekarien var mera på C-skolan än på D-skolan eftersom biblioteket på C-skolan var stort 
och det var en liten filial på D-skolan. En elevassistent var sju timmar i veckan i biblioteket på D-
skolan och hjälpte till att hålla ordning. De timmarna var under ifrågasättande varje år, enligt rektor 
C. I fyran och femman kom eleverna även till biblioteket i C-skolan, för det fanns rätt mycket för 
dem där och de hade också slöjd, hemkunskap och åt i C-skolan, där de började i sexan. 

Biblioteket låg mycket centralt och eleverna gick dit ofta, matsalen låg intill. Det var en knutpunkt 
på skolan. Det låg ett elevcafé vid skolexpeditionen, men biblioteket var mångdubbelt mer 
välbesökt, enligt rektor C. Det berodde på att där alltid var någon och mycket böcker, tidningar och 
datorer. Många sitter bara och läser. Biblioteket var öppet hela skoldagen, utom en halvtimmes 
lunch, då det var stängt, men ibland turades skolbibliotekarien och IKT-pedagogen om att ta lunch. 
Biblioteket var inte öppet utan personal. Eleverna hade ingen gemensam rast. När eleverna hade 
timme till förfogande hade skolbibliotekarien och IKT-pedagogen beredskap i biblioteket för 
läxhjälp, hjälp i tidningsredaktionen eller de två andra områdena som de kunde välja mellan.

Medier
Olika typer av medier för olika elevers (även för särskilda behov) och lärares behov, planer för 
inköp

A-skolan
Rektor A var imponerad av hur mycket skolbibliotekarien läste och menade att eleverna litade på 
skolbibliotekariens boktips. 

Det fanns planer på att söka projektpengar till ett dyslexiprojekt. Det fanns redan anpassade medier 
i biblioteket och skolan hade sex speciallärare. Skolbibliotekarie A fick genom specialpedagogerna 
veta vilka elever som hade behov av extra stöd och de hade beställt Mp3-spelare till biblioteket för 
att ha till utlån av DAISY, även läromedel.

De olika ämnena hade mediepengar. Skolan köpte in biblioteksböcker även för läromedelspengar - 
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lärarna kunde ibland avstå från nya läroböcker. Skolbibliotekarien skulle önska att biblioteket hade 
större anslag

B-skolan
Rektor B tyckte det var bra att man i stället för att köpa in böcker var och en kunde ha dem i 
biblioteket – då kunde man göra oerhörda vinster – inte bara ekonomiskt. De hade samlat ihop 
mycket i biblioteket, lärarnas fack- och referenslitteratur osv. Allt kunde hittas i datasystemet som 
fanns sedan folkbibliotekstiden, Bookit. Lärarstuderande fick också mycket hjälp av 
skolbibliotekarien. Både att hitta sin litteratur och till lektionerna.

I B-skolan samlades personalen i kategorikonferenser, exempelvis 4-6 el 1-3 en gång i veckan och 
med olika teman på konferenserna, ibland inköp till biblioteket. 

Skolbiblioteket hade talböcker, DAISY och Mp3-spelare. Skolbibliotekarien köpte in specifikt med 
vissa elever i åtanke, laddade ner skönlitteratur på DAISY, mer och mer på Mp3-spelare, fixade 
DAISY till läromedel, hjälpte till med alternativa enklare texter vid temaarbeten m.m., uppgav hon.

Teamet med skolbibliotekarier i kommunen hjälpte till att handla en del medier till alla för ett 
gemensamt anslag, som de hade centralt, förutom att skolorna satsar själva. Lärarna diskuterade 
med skolbibliotekarien vad de skulle satsa på varje termin och det kom önskemål från lärarna. Det 
tyckte rektor B var väldigt viktigt. Ibland satsade de på historia eller engelska osv.

C-skolan
Skolbiblioteket hade alltid haft ganska stort anslag till medier + IKT-anslag. Skolan såg det som ett 
läromedel så det räknades som läromedelspenger. Inte bara i början utan det hade hållit i sig, 
påpekade rektor C. Inköpen till biblioteket skedde ofta i samarbete med lärarna. Rektor C fick 
inköpslistan förprickad med skolbibliotekariens fråga om det var något som passade skolan och det 
fick lärare också ibland. 

Skolbibiblioteket hade böcker för bokcirklar, 5-6 titlar av varje bok. Man hade bilderböcker och 
lättare böcker för elever som inte ville läsa. ”Lpo94 bara skriker ut att man ska ha skönlitteratur i 
undervisningen, men många har inte upptäckt skönlitteraturen som kunskapskälla”, ansåg rektor C. 

Rektor C tyckte det var viktigt med moderna böcker som gallras då och då och någon med hög 
kompetens som köpte in kontinuerligt. Det gemensamma bibliotekssystemet förenklade för 
skolbibliotekarien, är bra för att skolorna kan låna av varandra och skänka till varandra ibland, 
trodde rektor C. Skolbibliotekarien lånade också från kommunens centrala skolbibliotekstjänst för 
att komplettera beståndet eller till temaarbete, vilket var bra, ansåg rektor C. Han hade också haft 
nytta av det, när han arbetade som lärare tidigare.

Kvalitet, styrning
Plan för verksamheten, biblioteksgrupp, arbetslagens önskemål, fortbildning: intern, extern, 
skolbibliotekariens utbildning, elevdemokrati och elevmedverkan

A-skolan
Den lärare som tidigare endast hade få timmar som skolbibliotekarie ville satsa på en 
skolbibliotekskurs och det stöttade rektor A gärna. Dessutom kom skolan med i den statliga 
fortbildningssatsningen SMiLE4, en fortbildning där skolbibliotekarien och biträdande rektorn 

4 SMiLE (Skolbibliotekets Möjligheter i Lärandet för Eleven) fortbildning för team från grundskolor 2006-2009, en 
del av ”mångfaldssatsningen”.
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deltog.

A-skolan hade en arbetsplan för skolbibliotekarien, en biblioteksplan för biblioteket och även för 
hela kommunen och en plan för undervisning i informationssökning. Skolan hade ett kultur- och 
biblioteksråd med skolbibliotekarien, elever och en lärare, där de kunde planera verksamheten.

De hade ett bokråd och eleverna hjälpte till att skylta i biblioteket och gjorde en kärlekshörna till 
exempel. När det gällde kvalitetsarbete ansåg rektor A att skolan hade väldigt fokus på biblioteket, 
även om det inte hade varit med i den vanliga kvalitetsredovisningen. Lokalt bestämde nämnden 
vad kvalitetsvärderingen skulle ta upp varje år. Skolbiblioteket hade gjort en egen utvärdering, en 
enkät bland eleverna, där biblioteket fick mycket beröm. Rektor A trodde att Svensk 
biblioteksförenings kvalitetskriterier kunde vara bra att använda för att se om något saknas.

B-skolan
Från början gjordes en plan för hur skolbiblioteket kunde främja lärandet och hur man skulle göra 
för att nå målen i läroplanen. Läraren/Skolbibliotekarien gick en kurs om skolbibliotek.

Skolbibliotekarien var inte med i något arbetslag, men i en utvecklingsgrupp, snarast skolledningen, 
där alla arbetslag och alla kategorier var representerade. De planerade, tittade på framtidfrågor, 
teman osv. Skolan hade en IKT-plan för varje elevgrupp från år 3. Skolbibliotekarien var ofta iväg 
på fortbildning och hade mycket med sig tillbaka, enligt rektor B. 

Skolbibliotekarie B: ”Utan elevernas engagemang inget skolbibliotek!” Flera eldsjälar tillbringade 
mycket av sin fritid i biblioteket. Bokrådet med representanter från alla klasser var en kanal i båda 
riktningarna. Vissa elever läste det senast inköpta med recension till hemsidan som motprestation.

C-skolan
C-skolan anställde en fackutbildad bibliotekarie på heltid redan från början. Det fanns en 
biblioteksgrupp med lärare. Skolbibliotekarien satt med i olika referensgrupper utanför skolan, 
fortbildning som Bok- och Biblioteksmässan var given, enligt rektor C. 

Den plan som fanns för skolbiblioteket hade några år på nacken och skulle omarbetas, eftersom 
mycket förändrats. I verksamhetsberättelsen fanns skolbiblioteket med och även i lokala 
arbetsplanen.

Elever hjälpte till ibland och kom med önskemål om böcker, nu var det särskilt en tjejgrupp i åttan. 
Förut hade åk 6 haft detta som uppgift tidvis, vilket hade fungerat bra. 

Nätverk, kontakter utåt
Folkbibliotek, andra skolbibliotekarier, övriga 

A-skolan
Skolbibliotekarierna i kommunen träffades och utbytte tankar och idéer, lånade även olika titlar av 
varandra vid speciella projekt. Skönt att ha någon att bolla idéer med, eftersom jag arbetar ensam i 
skolbiblioteket, tyckte skolbibliotekarie A. Hon nådde också ut till många via nätverket från 
SMiLE-utbildningen, studiedagar och studiebesök.

Rektor A skulle önska mera samarbete i kommunen när det gäller kultur. Rektorerna hade inte 
lyckats med att få tillstånd något sådant vad gäller skolorna.
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B-skolan
I samband med att B-skolan bad att få satsa Wärnersson-pengarna5 på skolbibliotek blev det lite 
fokus på skolbiblioteken i kommunen. Nu fanns ett team med skolbibliotekarier, som arbetade på 
flera skolor var. Folkbiblioteket skulle inte bli lika mycket inblandade nu, det hade blivit ny 
organisation och gruppen tillhörde skolan.

Skolbibliotekarie B tyckte att nätverk var ”mycket viktigt för att få ny energi, nya infallsvinklar, ny 
kunskap. Det sker genom att ex vara med på skolbiblist, vara medlem i Skolbibliotek Syd, åka på 
fortbildning, läsa bloggar, kultursidor, samarbeta med de andra skolbibliotekarierna i kommunen 
varje vecka, i kranskommunerna regelbundet.”

C-skolan
Rektor C ansåg att han som lärare alltid hade haft mycket nytta av den kommunala 
skolbiblioteksfunktionen, som var knuten till folkbiblioteket. Det nämnde skolbibliotekarie C också 
och hon hade stor nytta av den personalen vid frågor och funderingar rörande 
skolbiblioteksverksamhet och som stöttning. Möten gjorde också att man lättare fick veta vilka som 
är skolbibliotekarier. Det underlättade kontakten mellan skolornas bibliotek, ansåg skolbibliotekarie 
C. Det var också viktigt att träffa andra skolbibliotekarier i mer informella sammanhang för att 
diskutera och ventilera vardag och arbetssituation, att jämföra och lära av varandra.

6.2 Intervjuer med skolinspektörer
Som jag skrivit i inledningen förväntade jag mig att skolinspektörer skulle kunna ge andra aspekter 
på uppsatsens ämne än rektorerna. Deras överblick och erfarenhet av att inspektera skolor kunde ge 
värdefulla synpunkter på skolbibliotekens kvalitet. Det ingår i deras arbetsuppgifter att undersöka 
kvaliteten på skolor och de kunde också ha synpunkter på begreppet skolkultur. Avsikten var också 
att undersöka hur de ser på de existerande kvalitetsrekommendationer, som utgör ett underlag i 
denna uppsats, på samarbete mellan skolbibliotek och lärare och om och hur inspektionerna skulle 
kunna medverka till förbättringar. Dessa fyra faktorer utgör rubriker i följande redovisning av 
intervjuerna med skolinspektören och den f.d. skolinspektören.

Intervjuerna gick till på samma sätt som rektorsintervjuerna vid ett besöksbord i deras arbetsrum. 
De var införstådda med uppsatsens syfte och informerades om att deras identitet inte skulle 
redovisas. Jag hade även till dem skickat en länk till Svensk Biblioteksförenings rekommendationer 
i förväg. Den första skolinspektören kallar jag Eva och den andra före detta skolinspektören kallar 
jag Bertil.

6.2.1 Skolinspektören Eva
Eva arbetar sedan några år som skolinspektör på en av Skolinspektionens avdelningar i en stor 
kommun och har tidigare haft tjänst som lärare och rektor. När hon arbetade som lärare var hon 
under en längre tid, fram till mitten av 1990-talet, ansvarig för skolbiblioteket på en grundskola. 
Hon hade då gått kurser om skolbibliotek och om barnlitteratur och fick ett särskilt intresse för 
skolbibliotek. För ett antal år sedan, då hon var nyanställd som skolinspektör skrev hon ibland om 
skolbiblioteken i rapporterna, ”men det var inte passande just då”, sa hon. 

Skolbibliotekets kvalitet

5 Wärnerssonpengar kallades det statsbidrag till personalförstärkning i skolan, som betalades ut 2001-2006 på initiativ 
av dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson (s). 
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När jag frågade hur Eva ser på skolbibliotekets kvalitet nu som skolinspektör sa hon att hon anser 
att skolbiblioteken är viktiga – ”om man tittar på de kursplanemål vi har så tycker jag de ger mycket 
utrymme för hur man kan ha användning för ett skolbibliotek.” Skolbibliotekets huvudsyfte är 
enligt Eva ”att se till att eleverna har tillgång till det material som de behöver. Om skolan ligger 
intill ett folkbibliotek så kan man ju tänka sig ett samarbete. Det finns ju många varianter. Det som 
jag ser som kvalitet i ett skolbibliotek det är hur användbart det är i relation till kursplanernas mål.” 
Eva betonade att det är viktigt med målstyrning, vad som är målet med skolbiblioteksverksamheten.

Hon tyckte det var viktigt att se litteraturen i ett pedagogiskt sammanhang i relation den 
undervisning, som bedrivs. Hon kom här även in på personalfrågan och sa att hon med sin 
lärarbakgrund ser biblioteket som ett läromedel, men hade erfarenhet av fackutbildade bibliotekarier 
som inte var intresserade av den dimensionen av skolbiblioteket. När jag frågade om hon tror det 
har förändrats sedan hon arbetade som skolbibliotekarie, sa Eva att hon hoppades det.

Vad man mer kunde titta på, ansåg Eva, är bokbestånd i relation till skolan, och till vilka årskurser 
man har, till om man arbetar med informationssökning – ”som jag ser det är skolbiblioteket bara ett 
slags mellanstation, skolans huvudsyfte är att lära eleverna hitta den information de vill ha – och när 
de lämnar skolan då har vi ju kommunens bibliotek, så det är ju viktigt att man lär sig tekniken, hur 
bär man sig åt, för att kunna ta det med sig och ha lärt sig hitta.” I arbetet med personalens 
kompetensutveckling tyckte Eva att en skolbibliotekarie kunde göra stor nytta och vara med i 
diskussionerna, för att hjälpa lärarna att bli uppdaterade.

Också när det gällde läsning var biblioteket viktigt. Eva var övertygad om att goda läsare – ”det ger 
genomslag på hela betygsskalan”. Man skulle ha höga förväntningar på alla elever, utmana eleverna 
i alla lägen. De duktiga eleverna skulle också utmanas. Där har skolbiblioteket en jätteviktig 
funktion, ansåg Eva. Biblioteket skulle ha material för dyslektiker och det är ganska stor skillnad på 
pojkar och flickor, man ska försöka tillgodose allas önskemål, sa Eva, alla resultat visar att det är 
flickorna som i allmänhet är de duktigaste läsarna och att pojkarna har mer motstånd – viktigt att få 
igång dem, så att de inte fastnar i en liten sfär. 

Kvalitetskriterier

När det gällde förslag till kvalitetsrekommendationer från andra håll var Eva tveksam: ”Vi är ju 
väldigt styrda ovanifrån. Vi kan inte gå in och skriva om något som vi själva tycker är intressant, 
utan det måste gå hela vägen uppifrån departementet. Det måste finnas ett uppdrag. Det är viktigt att 
allt blir likvärdigt.” För att påverka trodde Eva att man kunde arbeta på den nivån - att lobba i 
departementet. Det trodde hon att många kunde göra. Skolbiblioteket borde finnas med i den nya 
läroplanen, under rubriken Kunskap, borde det passa och i kursplanerna, tyckte Eva.

I den myndighet som skapas nu ingår inte skolbibliotek, påpekade Eva. Då fick man ha ett material, 
om det skulle komma med vid inspektioner. Skolverket har tagit fram Allmänna råd, när det gäller 
bedömning, som främst är till för skolorna, men Skolinspektionen använder dem när de diskuterar 
med skolorna, berättade Eva: Hur ser de individuella utvecklingsplanerna ut? Hur går 
betygssättningen till, hur använder man skolans resultat? Där skulle man kunna tänka sig något 
likartat för skolbibliotek. Skolinspektionen tittar på den statliga delen, för det står i skollagen. 
”Många av de här sakerna är en kommunal angelägenhet. Vi kan inte gå in och kräva förändringar 
av det kommunala – det är lite lurigt vi kan inte begära förbättringar av kommunala 
angelägenheter.” Eva trodde att det var därför ingenting hände efter Skolinspektionens 
tilläggsuppdrag om skolbibliotek.
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Målen i svenska är väldigt tydliga, tycker jag, så där kommer skolbiblioteket upp, sa Eva. Vid en 
kommande fördjupning om läsprocessen i svenska, där finns möjligheter att titta på vilken betydelse 
skolbiblioteket har. Eva berättade att Skolinspektionen nu hade nya arbetsmetoder och skulle titta 
närmare på olika områden på ett antal skolor i hela landet. Läsning inom olika ämnen var sådana 
fördjupningar. Under våren 2010 pågår det inom NO-ämnena. 

När vi kom in på samarbetet mellan skolbibliotek och lärare och hur man skulle kunna se på det 
ansåg Eva att skolledaren som pedagogisk ledare skulle känna till vad som händer och ta ansvar för 
den pedagogiska verksamheten, att personalen är kompetensutvecklad och att man för den 
diskussionen. 

Skolkultur

På tal om skolkultur menade Eva att det finns begränsningar i en del skolor, som finns ”i våra 
huvuden”, en tröghet. Man förväntade sig för lite av elever på grund av deras bakgrund eller man 
var för fokuserad på att eleverna skulle uppnå godkänt. ”Vi ska ha höga förväntningar på alla elever, 
utmana eleverna i alla lägen.”

Skolinspektionens framtida roll

Man skulle alltså kunna arbeta inom de nya fördjupningarna som Eva talade om, utgå från de mål 
som finns i kursplanerna och se vilken betydelse skolbiblioteket har i förhållande till dem. För 
framtiden rekommenderade hon att bearbeta Utbildningsdepartementet, för att förändra 
Skolinspektionens uppdrag och att arbeta om kursplaner och läroplan. Om Skolinspektionen skulle 
kunna spela en roll för utveckling av skolbibliotekens kvalitet verkade Evas recept vara nya 
Allmänna råd från Skolverket och kommunikation med departementet efter en ny skollag. 

6.2.2 F.d. skolinspektören Bertil

Bertil hade arbetat som lärare, rektor och skolinspektör och arbetade nu som chef i en mindre 
kommun. Han var intresserad av skolutveckling och skolkultur som forskningsämne. När jag 
frågade om hans syn på skolbibliotek sa Bertil att han såg skolan som en bildningsinstitution och då 
måste skolbiblioteket vara kärnan i en skola. 

Skolbibliotekets kvalitet

Kvaliteter hos ett skolbibliotek ansåg Bertil var tillgången till litteratur av olika slag, till 
informationssökning och personal knuten till ett skolbibliotek ”med kompetens som inte den 
traditionella läraren besitter”, enligt Bertil, källkritisk kompetens, hantering av det stora 
informationsflödet som alla ungdomar möter i de digitaliserade rummen där de befinner sig.

Bertil pekade på Skolverkets nationella utvärdering om den pedagogiska processen, som ”visar på 
en markant ökad volym av elevens eget arbete och egen forskning. Men i de kognitiva förmågorna 
hos eleven, då har man sett att ingenting har hänt – då är det fortfarande förmedlingspedagogisk 
modell, fast den är till synes elevaktiv.” Läraren ska ge centrala begrepp, sedan ska eleverna ta in 
alla de här informationskällorna och kritiskt granska dem och värdera dem, så att vi får kritiskt 
tänkande, självständigt reflekterande elever som sen kan utveckla samhället utifrån ett demokratiskt 
perspektiv – det är ju det vi vill ha!, sa Bertil. Han var mycket engagerad och underströk med gester 
och röst. Han hänvisade till pedagogikprofessor Ference Marton. ”Det blir bara ytkunskap – det blir 
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inget lärande på djupet av att elever springer omkring och söker information.” Bertil ansåg att man 
bör kraftsamla kring detta och koppla ihop resurser från bibliotek, kultur och skola, för att vända 
utvecklingen. 

Kvalitetskriterier

Vad skolinspektionen skulle ha gjort är att ta fram kvalitetskriterier för hela undervisningsområdet, 
ansåg Bertil. ”Om man hade tagit fram det för alla de 290 kommunerna i Sverige och 1500 
fristående huvudmän och tagit fram vad vi kan mäta mot, både kvalitativt och kvantitativt, då hade 
vi fått ett kvalitetssystem i landets skolor, som hade varit ett rättesnöre som vi kunde använda oss 
av.” 

På frågan om Skolinspektionen kunde ha nytta av förslag till kvalitetskriterier för skolbibliotek, 
svarade Bertil att myndigheten bestämde om de behövde hjälp och vad de skulle granska. De 
granskade utifrån lagstiftningen. Man kunde inte granska alla områden hela tiden. Nu försökte de ta 
fram en ny modell, som är uppbyggd på lagen och också på forskning, enligt Bertil. 

När det gällde samarbete mellan bibliotekarier och lärare så hade Bertil erfarenhet av att det kunde 
vara problem från båda håll. Det behövs processer och diskussioner för att det ska fungera och det 
tar tid, menade han. Förutsättningen för samarbetet mellan skolbibliotek och övriga skolan var 
enligt honom en dialog, kopplad till de mål som finns. Lärarna måste se resursen och bibliotekarien 
måste ta sig ur offerrollen i förhållande till lärarna. Hur skolbiblioteken skulle utvärderas måste vara 
en fråga som man diskuterade och arbetade med, man borde processa fram det tillsammans. De 
förslag till kvalitetskriterier som redan finns borde man sammanställa och sedan får man diskutera 
det, enligt Bertil. 

Skolkultur

Detta visade sig vara ett ämne som Bertil var särskilt intresserad av. Han hänvisade till professor 
Gunnar Berg, expert på skolutveckling och skolkultur. En kultur definierade Bertil som en 
uppsättning värderingar och berättelser på en viss plats eller i en organisation. Bertils erfarenhet var 
att lärarna på en skola ibland kunde ha mycket begränsade föreställningar om vad man kan göra:

det finns ingen tid, det finns inga möjligheter, organisationen bara sätter upp hinder hela tiden för dem. 
Hindren finns här uppe (pekar på huvudet) – i deras huvuden. Hindren har byggts upp historiskt av att de inte 
har fått utrymme, det mesta har kommit uppifrån. Till sist begränsar det ens handlingsfrihet, ens uppfattning av 
världen. Få har satt sig med dem och frågat – vad vill ni göra? Nånting har låst sig.

En kulturanalys kunde kanske ge svar och börja få dem att se vad som är fel. Föreställningarna om 
vad som är möjligt kunde ändras, trodde Bertil. ”I läroplanen står det om samarbete och kritiskt 
tänkande. Men att något står i läroplanen betyder inte att det blir genomfört.”

Skolinpektionens framtida roll

Bertil tvivlade på att Skolinspektionens nya modell skulle innefatta skolbibliotek. 
Skolbiblioteksfrågan anses nog inte ha den strategiska betydelsen, trodde Bertil. Om skolbibliotek 
skrivs in i skollagen skulle Skolinspektionen komma att spela en roll, men 

inte så stor roll om jag ska vara ärlig, när det gäller utveckling, men de kommer nog att kunna spela en roll när 
det gäller tillsynsfrågorna – finns det ett skolbibliotek, har eleverna tillgång? Sen om det kommer nya 
kvalitativa krav så kommer de att kolla upp om de finns. Om det inte står något i skollagen om hur de ska 
fungera är det ingen stor skillnad mot den vi har idag, eftersom bibliotekslagen finns med i 
grundskoleförordningen och där står att skolor ska ha tillgång till bibliotek men inte att det ska finnas på varje 
enskild skola.
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7. Analys 
Rektorerna är viktiga informanter i undersökningen. Därför analyseras intervjuerna med dem först 
med Loertschers checklista för skolledare som underlag. Därefter tas alla intervjuerna med i en 
analys byggd på de fyra kategorier, som konstruerats med hjälp teorierna från Loertscher (2006) och 
Markless & Streatfield (2008).

7.1 Analys av rektorsintervjuerna med hjälp av Loertschers checklista 
för skolledare och taxonomin för skolbibliotekarierna

Olika handlingar i rektorernas berättelser kan inte alltid föras enbart till en av Loertschers rubriker, 
därför blir det överlappningar i de olika stegen. Stegen är inte helt skilda åt, utan går i varandra. Det 
kan ändå sägas vara ett användbart sätt att se på intervjuerna ur dessa synvinklar. Först upprepar jag 
de steg som Loertscher föreslår och därefter väljer jag ut det i intervjun, som jag tycker stämmer in 
på det steget.

Basbehovet 
Loertscher: Rektorn tillgodoser basbehovet, förstår det moderna skolbibliotekets roll, skaffar en 
skolbibliotekarie med visioner och samarbetar med skolbibliotekarien. 

De tre rektorerna på skolorna i uppsatsen hade alla tillgodosett basbehovet och på olika sätt arbetat 
för att behålla skolbibliotekarien och samarbetade med henne i olika hög grad.  

Rektorerna hade ordnat med lämpliga lokaler och såg lokalens läge och tillgänglighet som viktig. I 
A- och B-skolornas fall hade rektorerna agerat för att förbättra skolbibliotekets läge och utseende. I 
B-skolan krävdes en aktiv insats, när folkbiblioteket lades ner på skolan. Rektor B samarbetade då 
från början av satsningen med skolbibliotekarien. Rektor A betonade att han försökte hitta extra 
pengar att söka eller få utrymme genom att omdirigera resurserna. 

Alla tre rektorerna hade varit poisitiva till att skolbibliotekarien fick utbildning för sitt arbete som 
skolbibliotekarie eller som i C-skolans fall haft utbildning som krav för anställning från början (då 
skolan hade en annan rektor). Rektor A hade låtit flera i personalen delta i central fortbildning om 
skolbibliotek. Alla tre rektorerna tyckte att biblioteksutbildning var viktig för en skolbibliotekarie. 
Endast C-skolan hade en fackutbildad bibliotekarie, vilket rektor C tyckte var viktigt. De andra två 
var mycket nöjda med att skolbibliotekarien på deras skolor från början var lärare och hade gått 
skolbibliotekskurser. 

Organisationen
Loertscher: Rektorn hjälper till att bygga en organisationsstruktur och skolstrukturen och 
skolbiblioteksstrukturen får skolbiblioteksverksamheten att blomstra

Alla tre rektorerna talade gärna om skolbiblioteket och visade upp det utåt. Alla skolorna hade 
ansökt om och vunnit titeln Årets skolbibliotek (i C-skolans fall var det den förre rektorn). Alla 
hade någon form av planer för skolbiblioteket.

Rektor A stöttade att ett team från skolan deltog i fortbildning om skolbibliotek, trots att det inte 
innebar att skolan fick extra pengar och han var i samband med det positiv till att bygga ut 
skolbiblioteksverksamheten. Han försökte få mera tid till skolbibliotekarien, skapa strukturer och 
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trixa med kostnader för att få ekonomin att gå ihop. Rektor A förstod behovet av att arbeta heltid 
och försökte ordna fler timmar genom att omorganisera tid för skolbibliotekariens räkning för att 
inte mista henne.
 
Rektor B organiserade skolbiblioteksverksamheten tillsammans med skolbibliotekarien och övriga 
personalen, då det nära samarbetet med folkbiblioteket upphörde. Personalen deltog i diskussioner 
om hur skolbibliotek kunde främja lärandet och om att ta fram en plan för hur man skulle göra för 
att nå målen i läroplanen.

Rektor C stödde den förre rektorns syn på skolbibliotekets roll i skolan och fortsatte utvecklingen 
med en IKT-pedagog i biblioteket. Han ansåg det viktigt att skolan anställde skolbibliotekarien och 
inte folkbiblioteket. Han betonade särskilt skönlitteraturen och stödde sådana projekt genom 
ekonomisk satsning på flera sätt och hade en samlad syn på medier och läromedel. Han försökte 
hålla kvar greppet om skolbibliotekarien och IKT-pedagogen, när skolorganisationen förändrades 
och bland annat delades i två olika resultatenheter, men såg detta som en svårighet.

Ledarskapet 
Loertscher: Rektorn utövar en typ av ledarskap som stödjer och driver en hållbar 
skolbiblioteksverksamhet och främjar skolbibliotekets fyra centrala beståndsdelar och förväntar sig 
att få en effekt på skolresultaten. 
De fyra centrala delarna, enligt Loertscher: 1) samarbete och gemensam planering, 2) läsning, 3) 
utökat lärande via IKT och 4) informationskompetens

Alla tre rektorerna var medvetna om att de fyra delarna är centrala beståndsdelar i 
skolbiblioteksverksamhet. Det fanns planer för skolbiblioteksverksamheten. Vad gäller gemensam 
planering för skolbibliotekarier och lärare av elevernas arbete är det lite mera osäkert om rektorerna 
såg detta som en viktig förutsättning för att samarbetet ska fungera optimalt och om de såg sin egen 
möjlighet att påverka hur detta skulle kunna ske. 

Rektorerna samarbetade med skolbibliotekarien i olika hög grad, kanske mest i B-skolan, där 
skolbibliotekarien deltog i skolledningsgruppen. Rektor B arbetade för ett målstyrt arbetssätt.

Rektorerna såg till att det blir tid för biblioteksgrupp och skolbibliotekariens information på 
personalkonferenser och påpekade för personalen att skolbiblioteket är viktigt. De fick lärarna att 
inse fördelarna med att satsa läromedelspengar på biblioteket. Alla tre skolbibliotekarierna deltog i 
personalens konferenser och fortbildning. Två av skolbibliotekarierna hade heltidstjänst på 
skolbibliotek, en hade 75% med planer på heltid inklusive viss annan undervisning. C-skolan delade 
numera sin skolbibliotekarie med en annan skola, men samarbetade med den. Rektor C var med i 
biblioteksgruppen, när han kunde. Han insåg att det var svårt att hinna med allt som man skulle vilja 
göra. Elevernas tillgång till biblioteket och personalen i ett öppet bibliotek prioriterades i C-skolan 
före tid för elevmedverkan i ett biblioteksråd för elever. 

På A- och B-skolorna höll skolbibliotekarierna i kurser för personalen om läsning och hur man 
arbetar med skönlitteratur. Alla skolorna hade läsfrämjande verksamhet och projekt. C-skolan 
satsade särskilt på ett par årligt återkommande skönlitteraturprojekt, som stöttades av rektorn och 
där skolbibliotekarien hade en ledande roll.

I de tre skolorna fanns samarbete inom skolbibliotek, IKT och informationssökning. Rektor A 
betraktade skolbibliotekarien som expert även på detta, det fanns en plan och skolbibliotekarien 
undervisade även personalen. På B-skolan fanns samarbete med kommunens IKT-ansvarige och 
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skolbibliotekarie B försökte få lärarna med i tänkandet. 

C-skolan hade satsat på att ha en IKT-pedagog i skolbiblioteket och där fanns ett planerat 
samarbete. Man försökte få in IKT/informationssökning/bibliotek i arbetsområdena och jobba mot 
dem så att allt integreras. C-skolans kommun var den enda som hade satsat på en samlad IKT-
utbildning för skolpersonalen. Lärarnas utnyttjande av IKT i undervisningen skiftade enligt 
rektorerna. På C-skolan skedde utvecklingen snabbt inom IKT, även med hjälp av en ny strategi i 
kommunen. Skolbibliotekarie C önskade att skolbiblioteken inte glömdes bort i den nya IKT-
strategin.

Visa på resultat 
Loertscher: Data samlas regelbundet in, som visar effekten av skolbibliotekets verksamhet och 
förändringar genomförs för att maximera effekten.

A-skolan verkade enligt intervjuerna vara den som stämde in bäst på Loertschers fjärde steg. A-
skolan mätte elevernas läsning och den hade ökat, troligen också läsförståelsen. Skolbiblioteket och 
skolans förbättrade resultat visades upp för politiker, genom studiebesök och i massmedia. Rektor A 
ansåg att elevernas förbättrade läsförmåga var ett argument för skolbiblioteket som politikerna 
uppskattade, när de visade upp det för dem. På A-skolan hade gjorts en utvärdering bland eleverna 
genom en enkät, men i skolans vanliga läsårsutvärdering hade inte skolbiblioteket tagits upp. Rektor 
A önskade att kommuner kunde skapa riktlinjer för skolbibliotek på skolor, knutna till storlek, 
personalkompetens m.m., något som han ansåg även kunde användas vid kvalitetsgranskning.

B-skolan mätte också elevernas läsförmåga och rektorn menade att skolbiblioteket hade stor 
betydelse för resultatet. Skolbibliotekarie B skrev verksamhetsberättelse i slutet av läsåret och B-
skolan hade med skolbiblioteket i arbetslagens utvärderingar i slutet av läsåret. Rektor B tyckte att 
även rekommendationerna från Svensk Biblioteksförening skulle kunna användas för utvärdering. 

C-skolan arbetade med portfolio och kunde se elevernas utveckling. Vid utvärderingsdagar i slutet 
av varje termin, hade skolbibliotekarien och IKT-pedagogen i uppgift att utvärdera verksamheten i 
biblioteket på C-skolan. Den plan för biblioteket som fanns där nu hade några år på nacken och 
skulle omarbetas. I verksamhetsberättelsen och lokala arbetsplanen fanns skolbiblioteket med.

Skolbibliotekarierna
Loertschers taxonomi från skolbibliotekariens perspektiv kan som tidigare sagts delas in i tre delar:

 skötsel av medier och infrastruktur i en lokal (nivå 1-2)
 spontan, delvis planerad eller missionerande service till lärare och elever (nivå 3-7)
 deltagande i skolans hela pedagogiska verksamhet (nivå 8-10)

Alla tre nivåerna fanns med hos de tre skolbibliotekarierna i uppsatsen, de två första i högre grad än 
den tredje. Skolbibliotekarie B verkade vara den som mest passade in även på nivå tre, eftersom hon 
satt i en grupp som rektor B menade var en del av skolledningen. Hon och rektor B hade också 
planerat hela skolbibiblioteksverksamheten från början, skolbibliotekarie A hade delvis också haft 
samma funktion. 

Alla hade ett mycket bra förhållande till skolledningen, samarbetade hela tiden med den och hade 
planer för sin verksamhet, som var mer eller mindre aktuella. Rektorerna var medvetna om 
skolbibliotekens betydelse för skolan och betraktade dem som en del av skolans pedagogiska 
verksamhet. De olika skolorna hade löst anställningsförhållanden, tjänsternas omfattning och 
skolbibliotekariernas plats i organisationen på olika sätt. Alla hade en grupp där 
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skolbiblioteksverksamheten diskuterades och planerades, men de såg olika ut. Rektorerna deltog i 
planeringen i någon utsträckning på alla skolorna och på så sätt deltog skolbibliotekarierna också i 
skolans pedagogiska verksamhet. Men organisationen verkade inte heltäckande och verksamheten 
inte helt integrerad på någon av skolorna, även om den var integrerad i hög grad. Skolorna hade 
olika organisation. B-skolan och C-skolan verkade vara de som hade en mest tydlig syn på sin 
pedagogik, skolbibliotekarie A kunde inte svara på frågan om gemensam kunskapssyn. 

Skolbibliotekarierna uppgav att IKT-samarbetet mellan skolbibliotek och undervisning fungerade 
bra på alla skolorna – detta samarbete var också en del av den pedagogiska verksamheten.

7.2 Analys av intervjuerna enligt de teoretiska kategorierna
Med hjälp av Loertschers och Streatfield & Markless teorier sammanställde jag fyra kategorier, som 
används här för att analysera hela mitt material. Här tar jag med både rektorn och skolbibliotekarien 
under skolans rubrik och tar skolinspektörerna var för sig. Även här blir det en del överlappningar, 
eftersom kategorierna går in i varandra.
 
1. Samarbete ur olika synvinklar
2. IKT och skolbiblioteket
3. Förekomst av ”program” eller verksamhet, när det gäller exempelvis läsning och 
informationskompetens
4. Övrigt, t.ex. kultur- och andra aspekter på skolbiblioteket

7.2.1. Samarbete ur olika synvinklar 
Alla skolbiblioteken hade planer för verksamheten och för visst samarbete.

A-skolan
Rektor A tog initiativ som kunde leda till en utveckling av skolbiblioteket och såg dess möjligheter. 
Han gav tid och utrymme för skolbibliotekarien: fortbildning, information, inläsning. Han lyssnade 
och deltog i verksamheten och i planeringen, stöttade och förde kunskapen om 
skolbiblioteksverksamheten vidare till personalen. Skolbibliotekarien hade ett kultur- och 
biblioteksråd tillsammans med lärare, som planerade verksamheten – rektor A delttog inte där, men 
han såg till att det fanns tid till det. Skolbibliotekarien var med på alla konferenser och hade även 
fortbildning för lärarna. Skolan tog emot många studiebesök och spred på flera sätt ut kunskapen 
om skolbiblioteket. Skolan hade lämnat in kvalitetsredovisning, men biblioteket var inte med där. 
rektor A ansåg dock att skolan hade väldigt fokus på biblioteket.

Rektor A gjorde ekonomiska överväganden för att stötta skolbibliotekarien och insåg att han kunde 
styra att hon skulle få heltidstjänst genom att föra över tjänsteunderlag dit. Han försökte ordna 
ytterligare personal för att hjälpa skolbibliotekarien.

B-skolan
I B-skolan planerade rektor B tillsammans med skolbibliotekarien och med personalen och hade fått 
dem med sig, när det gällde att använda skolbiblioteket. Rektor B såg möjligheten att styra 
bidragspengar till skolbiblioteket, för att skapa en tjänst. Skolbibliotekarien tyckte att de 
tillsammans drev en gemensam linje. Hon satt med i en utvecklingsgrupp och tillhörde 
skolledningen. Samarbete skedde också genom att rektorn gav utrymme, olika mötesplatser och 
visade att skolbiblioteket var viktigt, som skolledare kunde hon skapa den tiden, prioritera. 

Arbetslagen fick utvärderingsuppgifter, där skolbiblioteket fanns med och skolbibliotekarien tyckte 
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att en ständig utvärdering skedde även genom medarbetarsamtal och spontana samtal minst en gång 
per vecka. Rektor B ville bidra till att sprida budskapet om hur viktigt det är med skolbibliotek och 
hade medverkat i konferenser tillsammans med skolbibliotekarien och IKT-pedagogen med 
betoning på läsfrämjande och tematiskt arbetssätt, med biblioteket i centrum. 

C-skolan
Skolbiblioteket skulle vara som en del av ett läromedel från början, rektor C ansåg att det hade 
blivit något av skolans signum. Han såg fördelarna med att ha IKT-pedagogen i skolbiblioteket. Han 
deltog i biblioteksgruppen om han kunde, prioriterade medieanslag och deltog ibland i mediainköp. 
Han understödde det som kom från biblioteksgruppen och skolans litteraturprojekt med 
författarbesök och propagerade för det pågående läsprojektet – för att lärarna skulle ge tid till 
eleverna att redovisa sina lästa böcker. Han såg till att tid för biblioteksgruppsmöten kom in i 
kalendariet. Han tyckte det var viktigt att ge tid för skolbibliotekarien att delta i olika 
referensgrupper och exempelvis Bok- och biblioteksmässan och generös tid för inläsning av 
litteratur. I skolans verksamhetsberättelse fanns skolbiblioteket med och i den lokala arbetsplanen.

Eva
En skolbibliotekarie skulle kunna göra stor nytta i arbetet med personalens kompetensutveckling 
och vara med i diskussionerna, för att hjälpa lärarna att bli uppdaterade. Skolledaren som 
pedagogisk ledare borde känna till vad som händer och ta ansvar för den pedagogiska 
verksamheten, att personalen är kompetensutvecklad och att man förde den diskussionen om 
samarbetet mellan skolbibliotek och lärare. Eva lade ansvaret på skolledaren i första hand.

Bertil
Man borde kraftsamla kring elevernas lärande och koppla ihop resurser från bibliotek, kultur och 
skola, för att vända utvecklingen med att den ökande volymen av elevernas eget arbete och egen 
forskning endast ger ytkunskap. Bibliotekarier kunde ha den kompetensen ansåg Bertil. Det kunde 
vara problem från båda håll när det gäller samarbete mellan bibliotekarier och lärare. 
Förutsättningen för samarbetet mellan skolbibliotek och övriga skolan var tid och en dialog, 
kopplad till de mål som finns. Lärarna måste se resursen och bibliotekarien måste ta sig ur 
offerrollen i förhållande till lärarna. Det räcker inte bara med planer – att något står i läroplanen 
t.ex. betyder inte att det blir genomfört.

7.2.2. IKT och skolbiblioteket
I alla tre skolorna betraktades skolbiblioteket som viktigt när det gällde utökat lärande med hjälp av 
IKT. I A-skolan och B-skolan verkade lärarnas engagemang inom IKT skifta mycket, om man får 
tro rektorerna. De hade inte haft någon kommungemensam fortbildning (PIM6). I C-skolan hade 
lärarna gått PIM och IKT-pedagogen var drivande tillsammans med andra intresserade lärare. Ingen 
av rektorerna verkade känna till bibliotekssystemet så mycket. I alla tre skolorna samarbetade 
skolbibliotekarierna med IKT-pedagog. På alla skolorna fanns god tillgång till datorer. A- och B-
skolorna hade datasalar intill biblioteket. På alla skolorna undervisade skolbibliotekarierna om 
informationssökning och källkritik, på C-skolan fanns ett etablerat samarbete och tillgång till 
datorundervisning i skolbiblioteket.

Men det var ett arbete som inte var avslutat utan det krävdes hela tiden en dialog och fortbildning. 
Förståelse, dialog, samverkan, förankring och reflektion var några nyckelord i intervjuerna, när det 
gällde skolbibliotekets arbete och det gällde även inom IKT.

6 PIM står för ”Praktisk IT- och Mediekompetens” - Skolverkets studiematerial för skolpersonal
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Eva
Skolbibliotekets huvudsyfte var att se till att eleverna har tillgång till det material som de behöver. 
Hon ansåg att det var viktigt att lära sig tekniken, för att kunna ta det med sig och ha lärt sig hitta. I 
arbetet med personalens kompetensutveckling kunde en skolbibliotekarie göra stor nytta.

Bertil
Han ansåg att skolbibliotekarien hade kompetens, som inte lärarna hade, när det gällde hur man 
hanterar det stora informationsflödet som alla ungdomar möter i de digitaliserade rummen där de 
befinner sig.

7.2.3 Förekomst av ”program” eller verksamhet, när det gäller exempelvis läsning 
och informationskompetens
Läsfrämjande verksamhet fanns på alla tre skolorna, inklusive olika läsprojekt och evenemang. A- 
och B-skolorna nämnde särskilda satsningar på media för barn med särskilda behov. 
Skolbibliotekarierna på A- och B-skolorna undervisade personalen om läsning och skönlitteratur i 
undervisningen och samarbetade med speciallärare. De verkade själva fungera lite som 
speciallärare. Skolbibliotekarie C hade ibland kontakt med lärarna om särskilda elever, som hon 
hjälpte i biblioteket.

Alla skolbiblioteken hade planer för informationssökning, ville integrera den i undervisningen och 
hade undervisning om källkritik, enligt utsago. Skolbibliotekarierna arbetade alla med teman i 
klasserna och samlade ihop material för detta. 

A-skolan
Rektor A planerade för elevens val i biblioteket med läsecirklar och aktiviteter kring böcker. 
Skolbibliotekarien skriver boktips i en blogg. Ett biblioteksråd med elever från samtliga årskurser. 
planerade författarbesök, utbud, kultur. Elever föreslog böcker till skolbiblioteket och önskemålen 
tillgodosågs i stort sett alltid.

B-skolan
Skolbiblioteksverksamheten skulle stödja läroplanen och elevernas lärande när det gällde 
läsfrämjande, informationssökning, källkritik, temaarbeten. Skolbibliotekarien hade analyserande 
boksamtal, bokcirklar av olika slag, arbete med bokjuryn etc. B-skolan hade haft projekt med 
förskolan. De profilerade sig, enligt rektor B, med tematiskt arbetssätt med biblioteket i centrum.
Bokrådet med representanter från alla klasser engagerade sig i skolbiblioteket

C-skolan
Skolbiblioteket planerades att fungera som ett läromedel. Ett par gånger per termin besökte 
skolbibliotekarien och IKT-pedagogen arbetslagen och tog upp specifika saker som handlar om 
biblioteket och informationssökning och var med i planeringen till teman. Tillfälliga elevgrupper 
engagerade sig i biblioteket. C-skolan hade för tillfället ingen speciallärare p.g.a. pension, men 
skulle anställa en så fort som möjligt. Rektor C ville betona skönlitteraturens betydelse och satsade 
på läsprojekt.

Eva
Skolbiblioteket skulle vara användbart i relation till kursplanernas mål, ansåg Eva. Det var viktigt 
att se litteraturen i ett pedagogiskt sammanhang i relation den undervisning, som bedrevs. Skolans 
huvudsyfte var att lära eleverna hitta den information de ville ha – och när de lämnar skolan har de 
kommunens folkbibliotek. När det gällde läsning var biblioteket viktigt enligt Eva, goda läsare gav 
genomslag på hela betygsskalan. Biblioteket skulle ha material för dyslektiker och för pojkar och 
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flickor, man skulle försöka tillgodose allas önskemål. Skolbibliotek borde finnas med i kursplaner 
och läroplan och i allmänna råd för inspektörerna.

Bertil
Läraren skulle ge centrala begrepp, sedan skulle eleverna ta med alla informationskällorna och 
kritiskt granska dem och värdera dem, så att de blev kritiskt tänkande, självständigt reflekterande 
individer. Skolbibliotekarien kunde gå in i de pedagogiska processerna och se strategiskt var eleven 
behövde hjälp. Många lärare hade inte den utbildning som behövs, ansåg Bertil.

7.2.4 Övrigt, t.ex. kultur- och andra aspekter på skolbiblioteket
Alla rektorerna berörde betydelsen för eleverna av skolbiblioteket som miljö, vilket tas upp under 
rubriken Tillgänglighet i presentationen av intervjuerna.

A-skolan
Rektor A och skolbibliotekarien betonade elevmedverkan. Biblioteket hade blivit populärt för 
läsovilliga pojkar – de satt gärna och läste (gärna manga). Elever medverkade och gjorde fina 
skyltningar i biblioteket. Skolan hade fått kulturpengar från Skapande skola och satsat på berättare 
och författarbesök. Rektor A tyckte att det var positivt att alla satsningarna på skolbiblioteket och 
priserna hade gett biblioteket fokus i massmedia. Han skulle vilja ha ett bredare samarbete i 
kommunen, när det gäller kultur.

B-skolan
Skolan hade tidigare ett nära samarbete med folkbiblioteket, sedan dess hade skolan en tradition 
med biblioteket i centrum. Det fanns möjlighet till andra aktiviteter i biblioteket: se på film, spela 
teater osv. Det var stort och flexibelt, man kunde flytta hyllor. Bokrådet hjälpte till, skyltade, gjorde 
tävlingar och föreslog förändringar. Elever gav förslag på  titlar för inköp, läste och bokpratade. 
Man hade även konferenser i biblioteket. Rektor B menade att skolbibliotekarien snappade upp 
mycket när det var möten på biblioteket.

Skolbiblioteket samarbetade även med förskolan och hade ett sagoskåp och särskilda böcker – 
skolan hade fått pengar från Kulturrådet för detta. Även lärarstuderande fick hjälp av 
skolbibliotekarie B. Skolbibliotekarien erbjöd muntligt berättande.

C-skolan
Skönlitteratur prioriterades och skolan hade återkommande övergripande litteraturevenemang. 
Skönlitteraturen som kunskapskälla var ofta underskattad i andra skolor, enligt rektor C. 
C-skolan hade en gemensam syn på lärande, språk m.m. (portfolio). Eleverna fick med sig ett 
tankesätt, rutin och vana att diskutera vad de gjorde, strategier osv.
Skolbibliotekarien satt med i olika referensgrupper – påverkade utåt.

Eva
Skolinspektionen planerade en fördjupningsinspektion om läsprocessen i svenska. Då fanns 
möjligheter att titta på vilken betydelse skolbiblioteket har. Man utgick från undersökningar om 
läsning och vad som har hänt med elevernas läsförmåga.

Bertil
Skolbibliotek - en del i att utveckla pedagogiken i skolan. Hur skolbiblioteken skulle utvärderas 
måste vara en fråga som man diskuterade och arbetade med, processade fram tillsammans. De 
förslag till kvalitetskriterier som redan finns borde man sammanställa och sedan diskutera i skolan. 
Skolbibliotekarien kunde sedan dokumentera det.
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Skolan var en bildningsinstitution och då måste biblioteket vara kärnan i en skola. Individer var ofta 
bärare av strategiskt tänkande kring skolbibliotekens roll i kommunen, men om sådana inte fanns 
eller inte hade så bra ställning i kommunen så blev det ingen satsning på skolbibliotek. Det kunde 
finnas en skolchef som drev detta, kulturchef, bibliotekschef och enskilda rektorer

Skolbibliotekarien skulle inte bara berätta om vilka böcker som fanns i ett ämne, utan det gällde 
även informationskompetensen, att kritiskt granska. Den behövde stärkas när eleverna gick ut i sina 
olika projekt. Rektorerna borde rigga sin organisation med skolbiblioteket. Hur det skulle se ut 
kunde vara olika på olika skolor, efter förutsättningarna. Men om rektor skulle vara pedagogisk 
ledare, måste han se skolbibliotekets roll. Organisationen fungerade som ett styrinstrument. Men 
man måste veta vad man styr mot.

Dessa analyser av intervjuerna med utgångspunkt från forskarnas teorier gav mig en överblick av 
intervjusvaren och hjälpte till att systematisera dem och lyfta fram synvinklar. De utgör underlag för 
de avslutande slutsatserna och behandlingen av forskningsfrågorna i nästa kapitel.

8. Avslutande diskussion utifrån forskningsfrågorna och 
litteraturen.
För att få veta mera om hur skolbiblioteken fungerade i praktiken skulle det behövas en mera 
grundlig undersökning, med hjälp av intervjuer även med lärare och elever, med exempelvis 
biträdande rektorer och IKT-pedagoger och även en tids observation av arbetet på skolorna, anser 
jag. Men avsikten var här att få syn på faktorer som de intervjuade betraktade som viktiga för 
skolbibliotekets kvalitet och inte att göra en fullständig undersökning av hur skolbiblioteken 
fungerade. Det är intervjupersonernas subjektiva uppfattningar så som de kommer fram i 
intervjuerna som är resultatet av undersökningen. Denna typ av kvalitativa intervjuer ger inte 
underlag för generalisering, men ger synvinklar och erfarenheter, som kan jämföras med andra 
liknande situationer. Vad gäller reliabilitet kan antas att en viss subjektivitet finns även genom att 
avsikten har varit att få fram kvaliteter, vilket i sig har bidragit till frågor och svar. Detta kan dock 
också sägas ha haft en kreativ inverkan och gett möjlighet till fler synvinklar. (Kvale 1997, s. 
209ff). I fråga om validitet kan en kvalitativ undersökning som denna betraktas som hållbar eller 
försvarbar i den utsträckning den belyser intressanta aspekter (även i förhållande till tidigare 
forskning) av det problem som den är avsedd att behandla (ibid., s. 215), vilket jag anser att den gör.

Några aspekter som kommit fram i tidigare forskning och den redovisade litteraturen är integrering i 
undervisningen, exempelvis genom att arbeta i team, som beskrivs exempelvis av Kuhlthau och av 
Limberg i Skolbibliotekets pedagogiska roll. Forskare såg redan på 80-talet ”nya uppgifter för 
skolbibliotekarier, som till exempel att undervisa elever i kritisk informationsanvändning, att 
erbjuda en mångfald källor för skolarbetet och att tillsammans med lärare utveckla undervisningen i 
riktning mot problematiserande och analyserande av kunskapsinnehåll i stället för förmedling av 
kunskapsstoff”. (Limberg 2002, s. 41). Därför har jag nedan ett avsnitt om samarbete mellan 
skolbibliotek och lärare. Några andra av de områden som tas upp av forskarna som viktiga är 
rektorns roll (exempelvis i Exemplary School Libraries... 2009), anpassning av biblioteket till 
skolans behov och elevernas måluppfyllelse samt vikten av att arbeta med ständig förbättring, 
utvärdering och kvalitetsarbete. Dessa områden berörs i följande diskussion.

Ämnet för uppsatsen var olika synsätt på skolbibliotekets kvalitet, vilka kvalitetskriterier som 
upplevdes vara viktiga av några personer inom skolvärlden, som förmodades ha möjligheter att 
påverka skolbiblioteksutvecklingen. Vilka kvaliteter hos skolbibliotek hade gjort att vissa skolor har 
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valt att satsa på dem? Fanns det speciella framgångsfaktorer? Problemet gällde också hur 
kvalitetsarbete skulle kunna bedrivas, när det gäller skolbibliotek. En delfråga var om exempelvis 
Svensk Biblioteksförenings förslag till kvalitetskriterier skulle kunna vara användbara vid 
utveckling av verksamheten i skolan. Frågan var om intervjupersonerna ansåg att de själva kunde 
påverka kvalitetsutvecklingen. Deras inställning kunde utgöra underlag för hur de agerade och 
kanske tog initiativ till utveckling av skolbibliotekens kvalitet. 

Här diskuteras svaren som gavs på frågeställningarna och om några slutsatser kan dras utifrån detta.

8.1 Vilken syn hade de olika aktörerna på skolbibliotekens kvalitet och 
vad som påverkar den? Vilka faktorer ansåg de hade betydelse för 
kvaliteten?

8.1.1 Några faktorer som intervjupersonerna ansåg vara viktiga
Medier och satsning på speciella behov
Alla intervjuade var överens om att skolbibliotek spelade stor roll för elevernas läsförmåga och 
läsförståelse, vilket också den redovisade forskningen verkar enig om. Att skolbibliotekarierna läste 
mycket framfördes som viktigt av alla rektorerna och att de höll inspirerande bokprat och väckte 
läslust värderades högt av rektorerna och skolinspektörerna. 

De intervjuade betraktade också god tillgång till medier, inköp och skolbibliotekariens kunskaper 
om medier (ibland med tonvikt på skönlitteratur) som en viktig kvalitet. Satsning på medier efter 
undervisningens innehåll och för elever med särskilda behov var viktig, tyckte alla, i olika hög grad. 
En skolbibliotekarie kunde ibland fungera som komplement till speciallärare och samarbete med 
speciallärare var viktigt. Flera av de intervjuade betonade också att bibliotekets medier bör anpassas 
till läroplanen och skolans och elevernas behov. 

Loertscher och flera andra forskare, bland annat Markless & Streatfiled (2006,  s.39ff), både deras 
egen forskning och amerikansk som de redovisar, pekar på att ett kvalitativt och lättillgängligt utbud 
av medier är en faktor som verkar öka elevers lärande. Kulthau tar upp skolbibliotekariens roll för 
att erbjuda kompletterande medier i arbetet med olika teman. Hos dessa och andra forskare, i 
skollagen och exempelvis i UNESCO:s skolbiblioteksmanifest betonas också likvärdig tillgång till 
medier för alla.  

Undervisning i informationssökning 
Skolbibliotekariens fortbildning för personalen inom IKT och informationssökning värderades högt, 
enbart skolinspektören Eva var först tveksam till om det var skolbibliotekariens uppgift. 
Rektorerna, Bertil och skolbibliotekarierna var överens om att det var en viktig uppgift för dem. 
Hos Eva kunde en viss avvikande syn på skolbibliotekariernas utökade roll skönjas, även om hon 
också medgav att skolbibliotekarierna kunde hjälpa lärarna att hålla sig uppdaterade.

Detta anknyter till Loertschers teorier om att skolbibliotekarien kan vara en länk mellan medier och 
personal, elever, hem och samhälle och även till Louise Limbergs forskning om att elevernas 
lärande behöver utvecklas. Det stämmer väl överens med Kuhlthaus idéer om fördelarna med att 
arbeta i team i skolan tillsammans med skolbibliotekarien och vägleda eleverna i lärandesituationen. 
I Guided Inquiry beskrivs också skolbibliotekariens roll som ”gatekeeper” (Kuhlthau 2006, s. 58), 
som kan kommunicera med olika parter.

Andra viktiga faktorer
Att biblioteket medverkar till att nå målen i läroplanen, menade säkert alla var viktigt, men det 
nämndes särskilt av rektor B, Eva och Bertil. Att detta är en av skolbliotekets viktigaste uppgifter 
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finns med i all litteratur. Det behandlas utförligt i Guided Inquiry (Kuhlthau 2006), där många 
förslag ges för skolor i USA. Detta kunde säkert överföras till svenska förhållanden. Rektor B 
förordade även skolbibliotekariens medverkan i skolledningen, vilket också föreslås av Loertscher i 
checklistan för rektorer. 

Som tidigare nämnts kan man i läroplan och kursplaner hitta många delar, där skolbiblioteket kan 
ha en utvecklande roll. Att skolbiblioteket, liksom alla delar av skolans verksamhet, är med vid 
skolans eget arbete med att förstå målen och formulera sina egna mål är väsentligt, något som 
kunde utläsas av Andrés uppsats Kvalitetsarbete i skolan. I Skolverkets och Skolinspektionens 
skrifter om kvalitet finns idéer till hur sådant utvärderingsarbete kan göras, liksom hos 
Alexandersson (1998) och Settergren (2003). Troligen skulle också de exempel som finns från 
Storbritannien, bl.a. IYL (Gildersleeves 2006),  kunna anpassas till svenska förhållanden.

Bibliotekets medverkan i kulturaktiviteter som litteraturevenemang, författarbesök, film, teater och 
berättande var faktorer som nämndes. Det ingår i skolbibliotekets uppgift att också förmedla kultur, 
vilket också är skolans uppgift enligt bl.a. forskarna i boken Skolkulturer (2003, s. 19). Detta 
tillsammans med en attraktiv och innehållsrik miljö kan göra skolbiblioteket till en mittpunkt i 
skolan och kanske en framgångsfaktor, som nämns i Nyttovärdering av bibliotek (2008, s.14). 
Biblioteket som miljö och dess läge tas ofta upp av rektorerna och detta finns också med i många 
olika förslag till utvärdering. Till detta hör delvis också skolbibliotekarien som person, hennes 
förmåga att skapa en lockande miljö, stimulera eleverna och förmedla lust till läsning och lärande, 
som framhölls av flera av de intervjuade. Loertscher nämner i sin checklista för skolledare att 
rektorn ”skaffar en skolbibliotekarie med visioner” - det kan vara en sådan person, som de 
intervjuade syftar på.

Utbildning för skolbibliotekarien var en vikitg faktor. Åsikterna gick isär om vilken typ av 
utbildning som var viktigast av pedagogisk utbildning respektive bibliotekarieutbildning. 
Rektorerna A och B och Eva betonade pedagogisk erfarenhet hos en skolbibliotekarie. Rektor C och 
Bertil ansåg att bibliotekskunnande var viktigt. Rektor A och B hade dock uppmuntrat lärarna som 
arbetade som skolbibliotekarier att gå kurser om biblioteksverksamhet och alla rektorerna gav 
skolbibliotekarierna möjlighet till fortbildning, så utbildning upplevdes som en kvalitetsfaktor av 
alla tre. ”The presence of trained library staff ” är också en av de punkter Markless & Streatfield 
pekar på i forskningen (2006, s. 39). I de amerikanska och kanadensiska undersökningarna 
förutsätts att skolbibliotekarierna har båda typerna av utbildning och kontinuerlig fortbildning, 
särskilt inom IKT, betonas exempelvis hos Markless & Streatfield (ibid., s. 10).

8.1.2 Vad ansåg de ha betydelse för eller påverka skolbibliotekets kvalitet?
Kompetensen och utbildningen upplevdes som tidigare framhölls som viktiga faktorer, som 
påverkade skolbibliotekets kvalitet. Utöver det som nämnts i föregående avsnitt kan följande 
punkter framhållas:

Ekonomin ansågs naturligt nog viktig, att se till att få tillräckligt med pengar till skolbiblioteket var 
inte alltid så lätt, upplevde flera av rektorerna. Men rektor A och B uttryckte också att man kunde 
göra ekonomiska vinster genom att samla medierna i skolbiblioteket, förutom andra vinster. Rektor 
A och rektor B försökte dryga ut anslaget genom att söka olika projektbidrag och rektor A även 
genom sponsring. Rektor C ansåg att det blivit lite svårare att få en bra verksamhet i C-skolan, när 
den och D-skolan blivit två olika resultatenheter. Det hade uppstått ett visst konkurrensförhållande. 

I boken Skolkulturer framhåller Li Bennich-Björkman att det inte alltid är ekonomin i en skola, som 
spelar den största rollen, när det gäller hur man kan definiera framgångsrika skolor. En helhetssyn 
på lärande och satsningar på språk och informationssökning kan spela stor roll. (s. 120).

Tiden: skolbibliotekariens tid, lärarnas tid – var ofta ett problem, men enligt flera av rektorerna 
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ibland bara något man skyller på. Rektor C trodde det var svårt för skolbibliotekarien att hinna med 
allt och skolbibliotekarie C tyckte att lärarnas tidspressade situation var ett problem vid samarbete. 
Att arbeta deltid eller att ha ansvar för flera skolbibliotek försvårade situationen för 
skolbibliotekarie A och C. Fenomenet tid behandlas i många undersökningar om skolbibliotek. I 
Guided Inquiry (Kuhlthau 2007, s. 51) nämns två aspekter på tid: elevernas bristande tid för att lösa 
uppgifter och personalens/teamets brist på tid för planering. Den senare aspekten var den som en del 
av de intervjuade pratade om. Det framgick inte om eleverna gavs tillräcklig tid eller ej. I 
undersökningarna i Exemplary School Libraries var tid för planering och undervisning något som 
rektorerna ansåg viktigt för dem att se till att skolbibliotekarierna fick. Det framgick av mina 
intervjuer att rektorerna hade ett liknande förhållande till tid i de undersökta skolorna.

Politiker var viktiga – man skulle visa dem vad man gjorde, tyckte rektor A. Det kunde visa hur bra 
det fungerade och betyda att de blev mer villiga att satsa pengar på skolbibliotek. Sådan 
marknadsföring nämnde också rektor B som positiv. Att nå ut utanför skolans väggar med 
verksamheten och få respons nämns också som positivt av flera av författarna i den litteratur jag 
tagit upp. Kuhlthau (2007) ger flera exempel på hur det omgivande samhället kan spela en viktig 
roll också i elevernas lärande. Att visa upp resultat talar många forskare om, exempelvis 
Gildersleeves (2006, s. 74), som nämner hur egen utvärdering av skolbibliotek kan användas. Två 
av de intervjuade skolbibliotekarierna nämnde att de skrev verksamhetsberättelser. Loertscher 
varnar dock för att tro att man genom att visa upp en utvärdering automatiskt får gehör för 
skolbibliotekets betydelse hos dem som bestämmer. Men han menar ändå att det är klokt av 
skolbibliotekarier att dokumentera vad de gör, för att inte bara försvara, utan också utvidga 
bibliotekets möjligheter att bidra till en framgångsrik skola. Ett exempel på vad Loertscher menar 
att man kan dokumentera är samarbete (collaboration). ( Loertscher s. 239). 

Kommunens organisation spelade en viktig roll för nätverkande och samarbete mellan skolorna och 
skolbibliotekarierna. Att skolområden förändrats och skolor blivit egna resultatenheter upplevde 
rektor A och C hade haft en del negativa konsekvenser. Samarbete i kommunen mellan 
skolbibliotekarierna, skolbiblioteken och även med folkbiblioteket hade flera fördelar uttryckte alla 
tre rektorerna i de utvalda skolorna. 

8.2 Hur såg de på de kvalitetskriterier som finns utvecklade? På vilket 
sätt kan dessa kriterier användas i skolsammanhang?
Informanterna hade inte haft tid att studera Svensk Biblioteksförenings kvalitetsrekommendationer, 
men alla de intervjuade trodde att de kunde vara bra för att utvärdera verksamheten. Flera av de 
områden och frågor som finns där berördes i intervjuerna, så det är troligt att skolorna skulle ha 
nytta av rekommendationerna vid en utvärdering och kvalitetsutveckling av skolbiblioteket. De 
skulle då kunna modifieras efter skolornas egna förutsättningar. Åtminstone två av rektorerna hade 
erfarenhet av de krav som ställdes av Nationella Skolbiblioteksgruppen för utdelning av titlen Årets 
skolbibliotek. Rektor A hade dessa i färskt minne och han och rektor B  hade haft möjlighet utnyttja 
utnämningen för att marknadsföra skolan.

Även UNESCOs skolbibiblioteksmanifest och IFLA/UNESCOs riktlinjer för skolbibliotek kan 
utgöra ideal eller mål att försöka nå fram till. Dessa diskuterades aldrig med intervjupersonerna, 
utan visar här bara på arbete som lagts ner tidigare på att beskriva hur ett skolbibliotek med hög 
kvalitet skulle kunna fungera och som kan utnyttjas för utveckling. 
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8.3 Hur såg de på skolbibliotekets integrering i undervisningen och i  
skolans IKT-utveckling?
Skolbiblioteket var integrerat i undervisningen i olika hög grad på skolorna. I den mån 
skolbibliotekarierna hann, kunde de alla spela en stor roll i samarbetet med lärarna och delta i 
planeringen av teman. Ofta berodde det på skolbibliotekariernas eget initiativ. Men det var inte 
alltid lätt att genomföra. Det fanns inte någon klar bild av hur samarbetet skulle kunnat förbättras. 
Det upplevdes inte som ett stort problem.

Alla rektorerna och skolinspektören Bertil betonade att skolbibliotekets integrering i 
undervisningen var viktig. Det gällde skolbibliotekariernas medverkan vid teman och att de höll 
kontakt med lärarna och tog reda på om de behövde hjälp. Rektor A och Bertil tyckte också att 
skolbibibliotekariens arbete var viktigt för att komplettera lärarna, som ibland inte hade den 
utbildning som krävdes, när det gällde nya medier och källkritik till exempel. Rektor C talade om 
”torrsim” och syftade på att eleverna inte lär sig, om de inte har direkt nytta av kunskaperna i ett 
aktuellt arbete. Därför behövdes integrering. 

Skolbibliotekarierna på A-skolan och B-skolan medverkade till personalens fortbildning och de 
samarbetade med IKT-pedagogen. På C-skolan fungerade det nära samarbetet mellan IKT-
pedagogen och skolbibliotekarien på ett berikande sätt för undervisningen i informationssökning för 
elevena med de bådas delvis liknande kompetenser och olika perspektiv. 

Skolorna hade också planer för hur undervisningen i informationssökning skulle ske, men det 
framgick inte hur väl dessa planer fungerade. Rektorerna och skolbibliotekarierna tyckte dock inte 
att det fanns någon anmärkningsvärd brist, när det gällde hur undervisningen gick till och en 
utveckling pågick hela tiden. Skolbibliotekarie C var uppmärksam på kommunens nya IKT-plan och 
funderade över hur skolbiblioteken skulle komma med där. Det var inte självklart att 
skolbiblioteken fanns med i en sådan plan.

8.4 Samarbete mellan skolbibliotek och lärare
Ingen av skolbibliotekarierna var med i något arbetslag, men skolbibliotekarie A var med i en 
ledningsgrupp. Rektorerna i de undersökta skolorna ansåg inte att skolbibliotekarierna skulle vara 
med i något arbetslag, utan de skulle hålla kontakt med alla och fånga upp önskemål. De menade 
också att lärarna skulle hålla skolbibliotekarien underättad om vad de arbetar med och beställa hjälp 
vid behov, något som inte alltid fungerade. I den förberedande intervjun med rektor X framgick att 
hon tyckte det var fel att skolbibliotekarien i hennes skola var med i samma arbetslag hela tiden. 
Hon tyckte att det skulle vara bättre att byta och vara med i olika och dessutom även söka upp de 
andra arbetslagen. Skolbibliotekssamordnaren Anna i den förberedande intervjun ansåg att 
skolbibliotekarier borde tillhöra ett arbetslag, men också byta modell från år till år.

Att tillhöra ett arbetslag kan betyda att man är en naturlig del av skolan och inte hamnar utanför 
som det finns en risk att skolbibliotekarier gör, eftersom de är ensamma i sin kategori i skolan. Att 
viss tid läggs på att vara med i ett arbetslag kan göra att man bättre förstår skolans arbete och 
lärarnas behov och man missar inte lika lätt viktig information, som ofta förs ut via arbetslagen. En 
skolbibliotekarie kan också tillföra mycket med sin annorlunda synvinkel och kunskap om medier 
och både bidra med och lära sig nya arbetssätt, vilket framhålls av bl.a. Kuhlthau och Limberg.

Skolledningen stöttade skolbiblioteket på olika sätt. Rektorerna gav skolbibliotekarierna tid för att 
sprida information eller ha fortbildning på konferenser och de talade för biblioteket i olika 
sammanhang, deltog i planeringsgrupper tillsammans med skolbibliotekarierna och såg till att det 
gavs tid till sådana möten. Skolbibliotekarierna skrev i skolans nyhetsblad. Ibland fick rektorerna 
påminna lärarna och övertyga dem om bibliotekets betydelse. På så sätt främjade rektorerna 
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samarbetet mellan lärare och skolbibliotek. 

Loertscher påpekade att det var viktigt för skolbibliotek att dokumentera samarbetet med lärarna. I 
intervjusvaren finns dokumentation nämnd i form av verksamhetsberättelser och utvärderingar, som 
görs till en del i skolbiblioteken. Dokumentationen kunde dock inte tydligt visa hur lärarna och 
skolbiblioteket samarbetade, mer än de planer som fanns och den utvärdering som gjorts med elever 
i A-skolan. 

8.5 De intervjuades syn på Skolinspektionens framtida roll
Rektor A och rektor B trodde att Skolinspektionen skulle kunna spela en roll när det gäller att titta 
på skolbibliotek vid sina inspektioner. Rektor A menade att skolbibliotekariens kompetens borde 
ingå i det man tittade på och även rektor B ansåg att Skolinspektionen borde göra sådana 
inspektioner. Rektor A tyckte att det skulle vara bra med riktlinjer för hur skolbiblioteksverksamhet 
ska se ut. Han hoppades att kommunerna kunde sammanställa sådana.

Skolinspektörerna var tveksamma till om Skolinspektionen skulle kunna spela en roll för 
kvalitetsutveckling. Eva hänvisade till regelverket. Men den nya formen av ”temainspektioner” 
skulle kunna ta med skolbiblioteket mera, ansåg hon. Den inspektion som skulle titta på läsning 
inom svenska borde ta upp skolbibliotek. Bertil var kritisk till Skolinspektionens arbete och tyckte 
att inspektionen kunde ha utarbetat kvalitetssystem för skolor, inklusive skolbibliotek, som var 
användbart för alla och inte lämnat till alla att göra det själva.

Det är viktigt att bevaka utvecklingen inom Skolinspektionen. Det är möjligt att en framtida 
inspektion även kan omfatta skolbiblioteken, trots åsikterna från vissa av intervjupersonerna. Enligt 
Skolinspektionens egna aktuella instruktioner ska samverkan mellan dem som arbetar i skolan 
studeras vid inspektioner och detta kunde också gälla skolbibliotekarierna. Praktiken i 
Storbritannien visar att en myndighet, liknande Skolinspektionen kan utföra sådan inspektion där.

8.6 Skolkultur
Forskningen om skolkultur framhåller, som nämnts tidigare, bl.a. att kulturen i en skola kan 
innebära väsentliga särdrag, exempelvis när det gäller synen på kunskap och synen på elevernas 
lärande. (Skolkulturer 2003). Skolorna i undersökningen verkade ha en elevcentrerad och öppen 
skolkultur med en skolledning, som i samarbete med personalen ville driva en skola, byggd på 
tankar från läroplanen och öppen för utveckling. Lärarkultur kan också spela in enligt forskningen 
och ibland innebära en tröghet i förändrings- och kvalitetsarbetet. Detta vittnade även de båda 
skolinspektörerna om i intervjun. Ingen av skolorna i undersökningen stämde in på Bertils 
beskrivning av en skola med inbyggda hinder för utveckling. Man kan anta att de undersökta 
skolornas skolkultur har bidragit till deras framgångsrika skolbibliotek.

8.7 Slutsatser
Svaren på frågeställningarna och de teman som kom fram i intervjuerna kan sägas bekräfta tidigare 
gjorda undersökningar på så sätt att de synpunkter och problem som kommer fram känns igen från 
den forskning som presenterats, vilket visas i de föregående avsnitten. Slutsatser som kan dras är att 
skolbibliotek kan spela en viktig roll i skolan, om de förutsättningar, som tidigare forskning kommit 
fram till är uppfyllda. Det finns många hjälpmedel i forskningen, i övrig litteratur och i befintliga 
förslag till kvalitetskriterier som beskriver hur kvalitetsarbete kan bedrivas.

Det bekräftas att rektorernas roll är en av de största. I de undersökta skolorna var rektorernas roll 
drivande och de hade en mycket positiv inställning till skolbibliotek. En rektor kan välja att satsa på 
skolbibliotek, utan att det behöver betyda stora kostnader och kan få personalen positiv till det 
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framgick av undersökningen. Bemanning med utbildad personal är en viktig faktor, anser alla 
intervjuade. Behovet av utbildning gäller både inom pedagogik och informations- och 
biblioteksvetenskap. 

Samarbete på många olika nivåer inom och utanför skolan och en rikt varierad verksamhet, byggd 
på läroplan och diskussioner inom varje skola framstår som framgångsfaktorer. En dimension för 
samarbetet mellan undervisning och skolbibliotek bör enligt min mening finnas med i en definition 
av vad skolbiblioteksverksamhet är. Vägar att gå är samarbete när det gäller barn med särskilda 
behov, samarbete med alla lärare, även med förskola och fritidsverksamhet. Samarbete inom IKT 
ses som självklart i forskningen och i denna undersökning. Skolbibliotekarier kan medverka till att 
skapa former för nya samarbeten och delta i hela skolans målformulering och förändring av 
arbetssätt. Även samarbete inom kommunen, med kollegor, eventuell skolbibliotekscentral eller 
-grupp och med exempelvis IKT-samordnare upplevs som en förutsättning. 

Det skulle kräva en mer noggrann undersökning och observationer i skolan för att förstå hur 
samarbetet fungerade konkret. Här skulle kanske självvärderingar av engelsk typ som beskrivits i 
litteraturgenomgången vara bra. Goda exempel kunde samlas och utgöra en idébank. Sådana försök 
finns redan påbörjade, men i liten skala (t.ex. på skolbiblioteksföreningarnas webbplats 
www.skolbibliotek.se). Men man kan då hålla i minnet anmärkningen från Streatfield & Markless 
att man alltid måste utgå från sin egen kontext och att verksamhet och lösningar av liknande 
problem kan se olika ut på olika skolor beroende på de egna förutsättningarna.

Intervjusvaren pekar på många fördelar med att ha ett väl fungerande skolbibliotek. 
Skolbibliotekariernas och lärarnas olika kompetenser kan komplettera varandra, men det är viktigt 
med förståelse för de olika rollerna och inte låsa fast dem. Att ha ett samlat grepp om medier 
upplevs som en av de stora fördelarna. Skolbibliotekets roll som en attraktiv och inbjudande plats, 
där många sorters kultur och lärande erbjuds, betonas i intervjusvaren, liksom dess möjligheter att 
bidra till att uppfylla skolans mål. Möjlighet till assistans i biblioteket för att skolbiblioteket ska 
kunna hållas öppet, även då skolbibliotekarien deltar i arbete på andra platser i skolan framstår som 
en stor fördel.

Kvalitetsarbete kan ske genom att i den egna skolkontexten formulera mål som är möjliga att uppnå 
med hjälp av läroplan och kursplaner och genom samtal och systematisering av egna intryck och 
erfarenheter med stöd av forskning och kvalitetskriterier. Skolinspektionen bör kunna spela en viss 
roll för att uppmuntra till likvärdig tillgång till ett skolbibliotek med kvalitet med hjälp av riktade 
utvärderingar och eventuellt nya uppdrag. 

Skolbliotekarier i samarbete med lärare, rektorer och andra skolbibliotekarier i nätverk kan med 
stöd av Loertscher och övrig forskning som redovisats i uppsatsen bli en kraft för utveckling, 
eftersom de alla vill verka för att ”skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling” (Lpo94, s. 7). Alla som har intervjuats i den här undersökningen 
verkar vara överens om att skolor med skolbibliotek som de i uppsatsen har goda förutsättningar att 
tillgodose den språkliga processen, att erbjuda olika typer av texter som lättläst skönlitteratur i 
språkundervisningen, tidningar, texter från biblioteket inklusive IKT-källor och att bidra till 
skolutveckling. Per Settergren kallade sådana skolor i boken Bättre skola... A-miljöer. Som 
framhölls av författaren kan alla skolor bli ”lärande organisationer” och då skulle skolbibliotek, som 
de i de undersökta skolorna, kunna spela en viktig roll i den utvecklingen.

8.8 Förslag till framtida forskning.
Betydelsen av om skolbibliotekarien är med i ett arbetslag eller inte skulle vara intressant att få veta 
mera om genom forskning. Det skulle också vara intressant att få veta mera om vad ett skolbibliotek 
kan betyda för en skolas arbetssätt och för elevernas lärande, men hur det ska undersökas återstår att 
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formulera. 

Betydelsen av skolbiblioteksutbildningarna, både universitetskurserna och den statliga 
fortbildningen, skulle vara mycket intressant att veta.

Det finns många andra frågor som är värda att studera, när det gäller skolbiblioteket exempelvis: 
Kommer den nya lagen att betyda att utvecklingen blir snabbare? Hur snabbt utvecklas 
skolbibliotekens del i de digitala biblioteken och nätverken? 

9. Sammanfattning
Syftet med uppsatsen var att försöka få syn på faktorer som påverkar skolbibliotekets kvalitet på en 
skola och vilka kvalitetskriterier som upplevs vara viktiga av några personer inom skolvärlden, som 
förmodas ha möjligheter att påverka skolbiblioteksutvecklingen. 

Frågeställningarna var:
 Vilken syn har olika aktörer med inflytande över skolbibliotek på skolbibliotekens kvalitet 

och vad som påverkar den? Vilka faktorer anser de har betydelse för kvaliteten?
 Hur ser de på de kvalitetskriterier som finns utvecklade? På vilket sätt kan dessa kriterier 

användas i skolsammanhang?
 Hur ser de på skolbibliotekets integrering i undervisningen?

Undersökningen begränsas till tre grundskolor med erkänt goda skolbibliotek – de har blivit utsedda 
till Årets skolbibliotek. Tre rektorer och tre skolbibliotekarier intervjuas, skolbibliotekarierna med 
hjälp av e-postfrågor. Dessutom intervjuas två skolinspektörer för att få kvalitetsaspekter från ett 
annat håll. 

En kommande ny skollag, förväntningar från aktörer, som är intresserade av 
skolbiblioteksutveckling, på Skolinspektionens roll och slutligen några kvalitetskriterier som kan 
ligga till grund för utvärdering av skolbibliotek utgör bakgrundsfakta till uppsatsen. Eftersom 
litteraturen visar att en viktig aspekt att undersöka är olika former av samarbete, visar jag på vilka 
av kvalitetskriterierna som berör samarbete.

De teoretiska utgångspunkterna är skolbiblioteksforskning av David Loertscher och av David 
Streatfield och Sharon Markless. Loertschers checklista för skolledare används vid analys av 
rektorsintervjuerna. Kategorier, formulerade med hjälp av forskning om skolbibliotek av Loertscher 
och forskning om utvärdering av Streatfield och Markless används också för intervjuanalysen.

Tidigare forskning och litteratur om skolbibliotek och kvalitet och om skola och kvalitetsarbete 
presenteras i litteraturgenomgången. Den utgör ett urval av den forskning som finns om ämnet. 
Litteraturen delas in i forskning om skolbibliotek och om skola och kvalitetsarbete. Den första delen 
består av några internationella undersökningar om skolbibliotek med förväntat hög kvalitet och om 
utvärdering av skolbibliotek, sådan som görs av skolbibliotek och av inspektioner. Dessa finns 
nämnda i Kulturrådets Skolbibliotek 2008. En svensk undersökning tar upp rektorernas roll och 
Louise Limberg har gjort en översikt över skolbibliotekets pedagogiska roll, som är användbar. Den 
andra delen består av svensk litteratur om skola, kvalitetsarbete och skolkultur, som utgör ett 
kunskapsunderlag i ett ämne, som var relativt okänt för mig.

För att uppfylla uppsatsens syfte och få svar på frågeställningarna intervjuas tre rektorer. Tre 
skolbibliotekarier intervjuas via e-post och dessutom intervjuas två skolinspektörer. Metoden för 
undersökningen är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med intervjuguider, som utformats efter 
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två förberedande intervjuer. Intervjuerna redovisas med hjälp av olika teman och analyseras utifrån 
de tidigare nämnda teoretiska utgångspunkterna. 

Resultatet diskuteras utifrån frågeställningarna och litteraturen. Undersökningen kan sägas bekräfta 
tidigare forskning. Slutsatser som dras är att skolbibliotek kan spela en viktig roll i skolan, om de 
förutsättningar, som tidigare forskning kommit fram till är uppfyllda. Där kan rektorernas roll ses 
som en av de största. Samarbete inom IKT ses som självklart, skolbibliotekarier kan medverka till 
att skapa former för nya samarbeten och delta i skolans målformulering och förändring av 
arbetssätt. Skolinspektionen kan enligt undersökningen komma att spela en viss roll med hjälp av 
riktade utvärderingar och eventuellt nya uppdrag. Med stöd av Loertscher, övrig forskning och de 
kvalitetskriterier som redovisats i uppsatsen kan skolbibliotek bli en kraft för utveckling.
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Bilaga 1. Förberedande intervju med en skolledare (rektor X)

Rektor X på F-9-skolan X-skolan, som arbetat ca två år på skolan, intervjuade jag först för att få 
synvinklar till de förestående rektorsintervjuernas innehåll. Skolan hade haft fackutbildad 
skolbibliotekarie i många år. Skolbibliotekarien arbetade nu halvtid och det hade länge funnits en 
assistent på halvtid genom arbetsmarknadsåtgärd. 

Intervjun genomfördes på samma sätt som de öriga med halvstrukturerade frågor på rektorns kontor 
med hjälp av ett fickminne. Efter utskrift av intervjun redovisas här det som användes vid 
utformningen av intervjuguiderna. 

Synpunkter på kvalitet och samarbete

Rektor X ville förändra skolbiblioteket, som hon tyckte var trångt och mörkt när hon kom som ny 
rektor, och hon samarbetade och planerade tillsammans med skolbibliotekarien för att förbättra det. 
Läget i skolans centrum var viktigt, det var inte riktigt bra som det låg nu, tyckte hon, en bit från de 
yngre elevernas klassrum. Det var också viktigt att lokalerna var attraktiva och att eleverna kände 
lust att gå dit och låna och läsa. Hon önskade att skolbiblioteket kunde erbjuda mer än böcker och 
datorer: även musiklyssning och utlåning av och plats för bärbara datorer för eget arbete och 
utställningar som visar elevernas arbete. Rektor A ville att lärarna skulle vara mer aktiva i 
biblioteket med eleverna. Hon funderade över hur planeringen skulle kunna ske, då 
skolbibliotekarien arbetar halvtid och personalens planeringstid inte sammanfaller med 
skolbibliotekariens tider. Det blev problem då skolbibliotekarien inte kan ha flexibel arbetstid.

Samarbetsprojekt med skolbiblioteket och andra aktörer om författarbesök och skrivarverkstad hade 
fungerat bra. Kultur- och biblioteksgruppen hjälpte till att planera. TID var ett ständigt problem i 
skolan, ansåg rektor X. – Det kan vara svårt för lärarna att prioritera bort saker för att börja nya 
samarbeten och planera tillsammans, men hon insåg att det ibland bara är något man skyller på.

Skolbiblioteket skulle kunna bidra till skolutveckling menade rektor X. Hon stöttade detta genom 
att samarbeta med skolbibliotekarien i ett arbete med en enkät till lärarna för att undersöka hur de 
kunde tänka sig att arbeta med biblioteket. Hon ansåg att man kunde använda Svensk 
Biblioteksförenings kvalitetsrekommendationer för utvecklingsarbete, bl.a. vid utformningen av 
frågorna till lärarna. Frågorna till personalen med syfte att förbättra verksamheten kunde kanske 
vara en början till större engagemang i skolbiblioteksverksamheten.

Hon trodde att hon som rektor kan lyfta biblioteket, göra det viktigt och hon deltog i kultur- och 
biblioteksgruppen. Skolbibliotekarien tillhör ett arbetslag, men rektor X ville förändra det, kanske 
så att skolbibliotekarien deltar i olika arbetslag olika terminer eller läsår och även söker upp de 
andra arbetslagen. Hon ville ha med personalen i den framtida planeringen. Hon ville också att de 
äldre eleverna skulle få större inflytande på verksamheten genom elevrådet.

När det gäller skolbibliotekarien måste man kräva att hon tycker om och kan hantera barn, menade 
rektor X. Hon tyckte också att det behövs en del pedagogisk utbildning för att arbeta i skolan och 
kunna samarbeta med lärarna, som har en annan kompetens.

Hon trodde att en ny lagstiftning kanske kunde betyda att man satsade på skolbibliotek, men det 
viktigaste är att man inser hur viktig lusten att använda skolbiblioteket är.

Synpunkter på IKT och skolbiblioteket
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Rektor X hade idéer om att utvidga biblioteket och utnyttja det bättre, bl.a. förändra ett rum intill 
biblioteket för utökad verksamhet med IKT och eget arbete för eleverna. När det gällde IKT och 
informationskompetens, så hade hon inte tänkt så mycket på det, men visste att skolbibliotekarien 
arbetade via skolans internwebb och där kunde få information om vad klasserna arbetar med. 
Rektor X utryckte först att lärarna präglar undervisningen om informationskompetens osv. och kan 
det lika bra som skolbibliotekarien. Biblioteket som läromedel tyckte rektor X mest innebar att 
använda datorerna, att söka. Biblioteket kunde vara ett komplement, ”samhället är IKT, det måste 
ligga på lärarna också”. Hon hade inte tänkt så mycket på bibliotekets roll i det. Men hon ansåg 
också att det var olika intresse hos olika lärare, beroende på ”hur mycket man lever med datorn rent 
privat” och att skolbibliotekarien säkert kunde bidra med fortbildning på området.  ”Lärarna kan bli 
bättre på IKT, de yngre är bättre.” IKT-fortbildningen PIM hade gått bra, trodde hon, men hon hade 
inte själv gått kursen.

Upplevda problem

Svårigheten att få tid för planering, när skolbibliotekarien endast arbetar halvtid och har ett annat 
arbete också upplevdes som ett problem. Lärarna hade svårigheter att prioritera samarbete med 
skolbiblioteket. Ett problem kunde vara skillnader i kompetens: ”lärare är lärare”, bibliotekarien är 
inte pedagog. Min reflektion var att rektor X inte verkade se möjligheter att utöka 
skolbibliotekarietjänsten, som hade minskats med fem timmar, då en tidigare skolbibliotekarie slutat 
för några år sedan.
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 Bilaga 2. Förberedande intervju med skolbibliotekssamordnare (kallad Anna)

Viktiga milstolpar för skolbiblioteksutveckling enligt Anna

 SIA-skolan (utredningen om skolans inre arbete med arbetslagsutbildning för skolpersonal och 
intensiva diskussioner om undervisning) medförde större medverkan av bibliotekarier i skolan.

 70- och 80-talen dominerades av läslustprojekt, lässtimulans, biblioteket användes som 
boksamling

 I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet fick skolledning och lärare upp ögonen för hur 
skolbibliotek kunde användas

 Modellbiblioteksprojekt med stöd till att bygga upp skolbibliotek startades
 Kommuner skrev in skolbiblioteket i skolplaner
 Satsningar på digitala skolbibliotekssystem
 Bibliotekslagen 1997, som föreskrev lämpligt fördelade skolbibliotek.
 Statliga utvecklingsprojekt med fortbildning för skolledningar, personal på skolor och 

skolbiblioteket, SMiLE, startades. Sådan borde ha funnits över hela landet, ansåg Anna.

Synpunkter på samarbete mellan skolbibliotek och undervisning
”Skolbibliotekarien måste hitta sin plats i skolan och undervisningen, visa att man är en del av den”, 
tyckte Anna. Det är viktigt att de utvecklar spetskompetens inom sitt område: informationssökning, 
kommunövergripande databaser, att känna till alla nätverk inom skolbiblioteksområdet, framhöll 
hon. 

Samarbete ansåg Anna vara A och O, det ingår i spetskompetensen. Särskilt viktigt tyckte hon det 
var med samarbete med IKT-pedagogen på skolan. Skolbibliotekarien bör ingå i arbetslag, men byta 
modell från år till år, inte binda upp sig, utan växla och aldrig låsa sig, ha klart för sig hur eleverna 
ska arbeta på skolan. Temaarbete menade hon skulle involvera skolbibliotekarien tidigt för att ge 
henne en chans att skaffa eller låna in material. Personalen måste samarbeta om elevernas 
frågeformulering i arbetena. Längre tid behöver läggas på bearbetning och feedback av arbetet och 
tid för utvärdering med lärarna

Synpunkter på utvärdering av verksamheten
Skollagen är viktig, ansåg Anna, den gäller alla skolor, läroplanen räcker inte – det behövs tydligare 
anvisningar om skolbibliotek, skolbibliotekariernas kompetens bör synliggöras. 

Frågan är om skolbibliotek kommer att ingå i Skolinspektionens granskningar, men det vore bra, 
menade Anna. I kommunernas biblioteksplaner ansåg hon att det borde finnas med avsnitt om 
skolbiblioteken. Vid utvärdering tyckte hon att Svensk Biblioteksförenings rekommendationer 
kunde användas. Anna hade erfarenhet av att skolpersonalens värdering av skolbiblioteket ofta var 
en annan än skolbibliotekets egen – lärarna värderade ofta helt andra saker.
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Bilaga 3. Intervjuguide för intervju med skolledare 
(– inledning om syfte och anonymitet, fråga om de sett Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer till kvalitetskriterier)

Vilken är bakgrunden till skolans satsning på skolbiblioteket? 

På vilket sätt samarbetar skolbiblioteket med undervisningen/lärarna?: i undervisningsplanering, 
temaarbete, informationssökning, IKT – formellt/informellt, individuellt/i arbetsenheter eller andra 
sammanställningar? Hur/när planerar de tillsammans? 
Hur kan en skolledare främja samarbetet?
Vilka hinder/svårigheter finns för samarbetet? 

Hur genomförs verksamheten? Hur integrerad är skolbiblioteksverksamheten i undervisningen?
Hur utvärderas den?

Deltar skolbibliotekarien i olika grupper, fortbildning osv.?
Hur använder skolbiblioteksverksamheten och lärarna nya medier och IKT?
Finns det några andra speciella faktorer eller verksamheter som är särskilt värda att framhålla?

Pågår det en diskussion om synen på kunskap, undervisning och lärande på skolan? Kan man säga 
om skolan har en gemensam syn?

Kvalitet – vad kan det innebära när det gäller skolbibliotek – vad är viktigast?
Kan kriterier (de tre exemplen) som finns formulerade vara användbara vid utvärdering och 
utveckling? 
Kan Skolinspektionen spela en viktig roll, när skolbibliotek finns med i skollagen?

Teman:
Användning av biblioteket och skolbibliotekarien
Olika funktioner; pedagogisk funktion: undervisning / informationskompetens / IKT / lässtimulans

Tillgänglighet
Biblioteket som miljö
Öppethållande

Medier
Olika typer av medier för olika elevers (även för särskilda behov) och lärares behov
Planer för inköp

Kvalitet, styrning
plan för verksamheten
biblioteksgrupp, arbetslagens önskemål
fortbildning: intern, extern (skolbibliotekariens utbildning)
elevdemokrati, -medverkan

Samarbete
Integrering
Deltagande i arbetslagsplanering, temaplanering

Nätverk, kontakter utåt: Folkbibliotek, andra skolbibliotekarier, övriga 
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Bilaga 4: Intervjuguide för intervju med skolinspektörer
(inledning om syfte och anonymitet, fråga om de sett Svensk Biblioteksförenings 
rekommendationer till kvalitetskriterier)

Vad har du för tankar om Skolinspektionen och skolbibliotek? 

Kan Skolinspektionen spela en viktig roll, när det gäller utvärdering av skolbibliotek, särskilt om en 
ny lag kommer, där skolbibliotek nämns? Skulle inspektionerna kunna medverka till förbättringar 
på skolbiblioteksområdet? Hur?

Är det Skolinspektionen vill undersöka främst sådant som kan redovisas i siffror? 

Kvalitet – vad kan det innebära när det gäller skolbibliotek – Vilka är de viktigaste kriterierna?
Finns det några speciella faktorer eller verksamheter som är särskilt värda att undersöka, när det 
gäller skolbibliotek?

Hur kan man se på samarbetet mellan skolbibliotek och lärare? Vilken är rektorernas roll? Vad 
spelar skolkulturen för roll?

Hur ser du på kvalitetskriterier i dokument som UNESCOs skolbiblioteksmanifest,  Svensk 
Biblioteksförenings rekommendationer för kvalitetsarbete. (2009) och Kriterier för Nationella 
skolbiblioteksgruppens (NSG) utmärkelse Årets skolbibliotek?

Finns det andra instrument man skulle kunna använda?

Teman:
Användning av biblioteket
Olika funktioner
undervisning / informationskompetens / lässtimulans

Tillgänglighet
Biblioteket som miljö
Öppethållande

Medier
Olika typer av medier för olika elevers och lärares behov
Planer för inköp

Kvalitet, styrning
plan för verksamheten
biblioteksgrupp, arbetslagens önskemål
fortbildning: intern, extern
elevdemokrati, -medverkan

Samarbete
Integrering
Deltagande i arbetslagsplanering, temaplanering

Nätverk, kontakter utåt
Folkbibliotek, andra skolbibliotekarier, övriga 
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Bilaga 5. E-postfrågor till skolbibliotekarier

Som du vet håller jag på med en uppsats om skolbibliotekets kvalitet och vore mycket tacksam om 
du ville svara på dessa frågor. Svaren kommer att vara konfidentiella och jag skriver inte vilka 
skolor jag har varit på. Svaren kommer att användas för uppsatsen. 

 Hur samarbetar du med lärarna? Ge några exempel. Ser du några hinder för samarbete?

 Hur fungerar samarbetet inom IKT?

 Medverkar eleverna i skolbibliotekets verksamhet? Hur i så fall?

 Vad tycker du är viktigast, när det gäller skolbibliotekets kvalitet?

 Pågår det en diskussion om synen på kunskap, undervisning och lärande på skolan? Kan 
man säga om skolan har en gemensam syn?

 Upplever du att skolledningen kunde stötta skolbiblioteket mera? 

 Utvärderar skolan skolbiblioteket? Hur i så fall? Tror  du att man skulle kunna ha nytta av 
kvalitetsrekommendationerna från Svensk Biblioteksförening? 
(www.biblioteksforeningen.se/organisation/dokument/pdf/Rek_kvalitGrundsk.pdf)

 Vilken nytta upplever du att du har av olika nätverk (samarbeten) utanför skolan?

 Några önskemål för framtiden?

 Övriga kommentarer?
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