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Abstract: School libraries in Sweden are intended to be an integrated 

part of the pedagogic curriculum. School leaders are proven 

to give libraries insufficient support when it comes to 

funding, employing adequate library staff and promoting 

cooperation between librarian and teachers. A new 

digitalization strategy initiated by the Swedish government 

singles out school library as one of the key actors in 

digitalization of the education sector. Can it fulfill this role 

without a professional librarian? This is a case study of a 

Swedish school that seeks to describe an implementation 

process that takes place after the policy is passed and before it is 

successfully implemented. Implementation theory is used to 

analyze the results of the semi-structured interviews. 

Nyckelord: skolbibliotek, digitalisering, implementering, fallstudie, 

rektorer, läroplan, digitaliseringsstrategi 



1 

 

 

 

 

 

 

Innehåll 

1. INLEDNING ......................................................................................................................................... 2 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING ......................................................................................................................... 2 
1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................. 3 

2. BAKGRUND ........................................................................................................................................ 3 

2.1. BIBLIOTEKET I DEN NATIONELLA DIGITALISERINGSSTRATEGIN ........................................................................... 3 
2.2. BIBLIOTEKET I DEN NATIONELLA DIGITALISERINGSSTRATEGIN FÖR SKOLVÄSENDET ................................................ 4 
2.3. SKOLBIBLIOTEK I DEN REVIDERADE LÄROPLANEN. .......................................................................................... 4 

3. TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG ...................................................................... 4 

3.1 SKOLBIBLIOTEK SOM PLATS OCH FUNKTION ................................................................................................... 5 
3.2. SKOLBIBLIOTEKARIENS ROLL ..................................................................................................................... 5 
3.3. FRONTBYRÅKRATER OCH DERAS BEMÄSTRINGSSTRATEGIER ............................................................................. 6 

4. TEORI ................................................................................................................................................. 7 

4.1. IMPLEMENTERING .................................................................................................................................. 7 
4.2. TEORIN OM FRONTBYRÅKRATER ................................................................................................................ 8 
4.3. FÖRSTÅ-KUNNA-VILJA ............................................................................................................................. 8 

5. METOD............................................................................................................................................... 9 

5.1. FALLSTUDIE ........................................................................................................................................... 9 
4.2. URVAL OCH DATAINSAMLING .................................................................................................................. 10 
4.3. FORSKNINGSETISKA PRINCIPER ................................................................................................................ 11 

6. RESULTAT ......................................................................................................................................... 11 

6.1. DE INTERVJUADES SYN BIBLIOTEK SOM PLATS OCH FUNKTION. ....................................................................... 12 
6.2 FÖRSTÅ-VILJA-KUNNA ............................................................................................................................ 13 

6.2.1 Rektorn ..................................................................................................................................... 13 
6.2.2. IKT-pedagog ............................................................................................................................ 15 
6.2.3. Lärarna ............................................................................................................................... 16 

7. ANALYS OCH DISKUSSION ................................................................................................................ 17 

8. SLUTSATSER ..................................................................................................................................... 18 

9. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .............................................................................................. 19 

KÄLLOR ................................................................................................................................................ 20 

BILAGA 1. INTERVJUGUIDE. ................................................................................................................. 21 

 

 
 

 

 

 



2 

 

 

1. Inledning  

 

I mars 2017 offentliggjorde den svenska regeringen ett beslut om att förtydliga och 

stärka läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan, Lgr 11, avseende digital 

kompetens. Syfte är att stärka elevernas källkritiska förmåga och att utveckla en 

förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Tillägget till Lgr 11 

rör bland annat rektorers och lärares uppdrag och skolbibliotekets roll. 

(Regeringskansliet, 2017). Av den reviderade Lgr 11 framgår det att det är rektorernas 

ansvar att tillgodose “... lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek 

och digitala verktyg” och att “skolbibliotekets verksamhet används som en del i 

undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” 

(Skolverket, 2017). Skolbibliotekets uppdrag lyfts fram och förtydligas även i den 

nationella strategin för skolväsendet ”För att barn och elever ska utvecklas så långt som 

möjligt är det även av vikt med ett bra samarbete mellan personal som arbetar med barn 

och elever och skolbiblioteken. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att 

fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser i bland annat informationssökning och 

källkritik.” (Regeringen 2017b). 

 

Revidering av läroplanen är ett steg på vägen till att uppnå målen formulerade i den 

nationella digitaliseringsstrategin “För ett hållbart digitaliserat Sverige” där det första 

av fem delmål är digital kompetens. Regeringen slår fast att digital kompetens är en 

demokratifråga och en förutsättning för att de andra målen ska kunna uppfyllas. 

Bibliotek som institution nämns som en förmedlare av Medie- och 

Informationskunnighet. (Regeringen, 2017a).  

 

1.1 Problembeskrivning 

 

Den reviderade läroplanen trädde i kraft i juli 2018. Genom mitt arbete som 

skolbibliotekarie har jag varit och är fortfarande med i den process som tog fart i och 

med att de nya bestämmelserna skulle verkställas. Jag och bibliotekariekollegorna i mitt 

nätverk ser positivt på att bibliotekets pedagogiska roll lyfts fram och konkretiseras i 

och med digitaliseringsstrategin, det hjälper oss att utveckla vår profession och det ger 

våra elever en mer kvalitativ skolgång. En rapport som Skolinspektionen (2018) har 

sammanställt, “Skolbibliotek som pedagogisk resurs”, visar dock att implementeringen 

av de delar av läroplanen och digitaliseringsstrategin som rör skolbibliotek är i sin linda. 

Man har genomfört kvalitetsgranskning av svenska skolbibliotek där man granskade om 

och hur skolor använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs. Av granskningen 

framgick det att “de skolbibliotek som ingår sällan fullt ut är en integrerad del i den 

pedagogiska verksamheten i skolan. I en majoritet av de granskade skolorna används 

inte skolbiblioteket på ett likvärdigt sätt med utgångspunkt från elevernas behov för att 

stötta deras lärande…” (Skolinspektionen, 2018).  Diskussionen om skolbibliotek som 

plats och som funktion förefaller mer relevant än någonsin. Rapporten visar att 

skolbibliotekets funktion måste utvecklas för att läroplanen och digitaliseringsstrategin 

ska anses implementerade. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Den ovannämnda rapporten talar om vilka problem som finns, men ger ingen förklaring 

till varför det blir på det viset. Syftet med min uppsats är att undersöka hur 

implementeringen av den reviderade Lgr 11 går till på en skola utan fackutbildad 

bibliotekarie, avseende formuleringen om skolbibliotekets pedagogiska uppgift.  

 

För att uppnå mitt syfte behöver jag besvara en följande frågeställning: 

 

Vilka möjligheter och hinder kan man urskilja vid implementering av tillägget till 

läroplanen avseende skolbibliotekets roll i digitaliseringen? 

 

I min studie avgränsar jag mig till grundskolor i Malmö som saknar fackutbildad 

bibliotekarie. Jag utgår från rektorns perspektiv och från de som bemannar 

skolbiblioteket eftersom det är dessa personer som tillsammans gör biblioteket till en 

funktion. Jag kommer att fokusera på skolbibliotekets verksamhet kopplad till källkritik 

och informationssökning, d v s skolbibliotekets pedagogiska uppgift i digitaliseringen.  

 

2. Bakgrund 

 

I detta avsnitt sammanfattar jag det som står om skolbibliotekets roll för digitaliseringen 

i de dokument som föranledde Skolinspektionens kvalitetsgranskning.  

 

 

2.1. Biblioteket i den nationella digitaliseringsstrategin 

 

Biblioteket lyfts fram som en pådrivande aktör i digitaliseringen av det svenska 

samhället i nationella digitaliseringsstrategin För ett hållbart digitaliserat Sverige – en 

digitaliseringsstrategi. Det finns fem mål som regeringen har tagit fram, varav det 

första är Digital kompetens. För att medborgare ska kunna ta del av och bidra till det 

digitala samhället måste de dels kunna använda digitala verktyg och tjänster, dels vara 

medie- och informationskunniga. Medie- och Informationskunnighet, MIK, “omfattar 

de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa 

information i olika medier och sammanhang.” (Regeringen, 2017a). Bibliotek nämns 

som den institution i samhället som redan arbetar med MIK och som har en viktig roll i 

ökad utveckling av dessa kompetenser hos medborgarna. Utbildningsväsendet pekas ut 

som förmedlare av MIK och en garant för att digitalisering ska nå ut på ett jämställt sätt. 

MIK-förmågor hos både lärare och elever refereras till som grundläggande.  
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2.2. Biblioteket i den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet 

 

Målet för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet lyder: ”Alla barn och 

elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet 

i det svenska skolväsendet.” (Regeringen 2017b). Hur man ska nå målet preciseras i tre 

delmål varav det första talar om att alla delar av skolväsendet ska ge elever 

förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens. Digital kompetens definieras 

som förmågan att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier 

och kontexter, samt kunskapen att själv kunna skapa verktyg och lösningar med hjälp av 

den digitala tekniken, t ex genom programmering. För att begreppet adekvat digital 

kompetens ska få relevant innebörd behöver det konkretiseras utifrån styrdokumenten.  

 

Delmål två avser rektorers förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i 

verksamheterna och delmål tre talar om att personal som arbetar med barn och elever 

ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen 

Det är här som skolbiblioteket kommer in i bilden. ”För att barn och elever ska 

utvecklas så långt som möjligt är det även av vikt med ett bra samarbete mellan 

personal som arbetar med barn och elever och skolbiblioteken. Skolbiblioteket har en 

viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser i bland 

annat informationssökning och källkritik.” (Regeringen 2017b).  

 

2.3. Skolbibliotek i den reviderade Läroplanen. 

 

Den reviderade läroplanen tar hänsyn till att vårt samhälle har genomgått en förändring i 

och med att det har blivit digitaliserat och de framtida samhällsmedborgarna behöver ha 

andra kunskaper och färdigheter än de tidigare generationerna. I avsnittet Skolans 

uppdrag står det att ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt… Det är 

också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, 

fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”  

 

Skolbiblioteket tillsammans med digitala verktyg nämns som ett lärverktyg för en 

tidsenlig utbildning och det är rektorns ansvar att tillgodose det. Rektorn ansvarar också 

för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. När man vidare går in på 

kursplaner för de olika ämnena så ingår MIK i kunskapskrav hos nästintill samtliga 

ämnen och (Skolverket, 2017). 

 

3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Jag kommer att dela upp tidigare forskning i tre teman: skolbiblioteket som plats och 

funktion, skolbibliotekariens roll för skolans pedagogiska verksamhet och 

implementering i offentlig verksamhet. 
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3.1 Skolbibliotek som plats och funktion 

 
Kännetecknande för ett skolbibliotek enligt Limberg och Hampson Lundh (2013) är 

dess uppgift att stödja lärande och undervisning i skolan. Skollagen reglerar tillgång till 

skolbiblioteket utan att definiera det som plats eller som verksamhet. Saker som kan 

tyckas självklara, som att biblioteket ska ligga i samma lokal som skolan och ha andra 

uppgifter än folkbiblioteket, blir öppna för tolkning. Skolinspektionens granskningar 

och Kungliga bibliotekets kartläggning visar att vissa skolor räknar besök på 

närliggande folkbibliotek, en utspridd samling böcker och läromedel som inte är sökbar 

och allt däremellan- som tillgång till skolbibliotek. I propositionen till skollagen 

återfinns dock, enligt artikelförfattarna, en mer konkret definition: ”en gemensam och 

ordnad resurs av medier och information… som ingår i skolans pedagogiska verksamhet 

med uppgift att stödja elevernas lärande” (Limberg & Hampson Lundh, 2013). Den här 

användbara definitionen av skolbibliotek som plats och funktion verkar inte ha nått ut 

och införlivats på ett framgångsrikt sätt. Sedan den nya skollagens tillkommande i juli 

2011 har ämnet ”skolbibliotek: plats eller funktion” dominerat skolbiblioteksdebatten.  

 

Karin Linder, ordförande i akademikerfacket för kultur och kommunikation, DIK, är en 

av många debattörer som uppmärksammar det faktum att skollagen förpliktigar skolor 

att ha ett bibliotek utan att precisera vad som menas med ett skolbibliotek. Resultatet 

blir att man kan kalla ett rum med böcker för bibliotek utan att det har någon koppling 

till skolans pedagogiska verksamhet (Linder, 2014). Linder menar att man måste 

bemanna biblioteket med en utbildad bibliotekarie för att det ska fylla sin funktion- stöd 

till lärarna i utvecklingen av elevers läsning och digitala färdigheter.  
 

I en debattartikel från Biblioteksbladet menar Annika Hamrud (2016) att förarbetena till 

skollagen och läroplanen säger emot varandra: den förstnämnda kallar bibliotek för en 

resurs som ingår i skolans pedagogiska verksamhet och den senare för en del av skolans 

arbetsmiljö där elever själva ska söka kunskap. Visserligen refererar hon till Lgr 11 

innan den blev reviderad 2017, men det kan förklara varför lagen länge har tolkats med 

tonvikt på bibliotek som en fysisk plats. Kungliga biblioteket och Svensk 

biblioteksförening anser inte att det finns ett bibliotek på en skola om det inte är 

bemannat. Artikeln citerar ett undervisningsråd på Skolverket med ansvar för bland 

annat skolbibliotek och källkritik som säger att de inte har några exempel på väl 

fungerande obemannade bibliotek.  

 

3.2. Skolbibliotekariens roll 

 

I en artikel från 2018 Why school librarians matter: What years of research tell us 

sammanställer Keith Curry Lance och Debra E. Kachel forskning om skolbibliotekets 

roll för elevernas prestationer. Författarna har gått igenom 34 amerikanska “school 

library impact studies” med början 1992. Artikelförfattarna har tittat på bibliotek som 

funktion, bemanning och bibliotekets roll i digitaliseringen, aspekter som också jag 
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ämnar undersöka. Genom sammanställningen av dessa studier har man kunnat påvisa ett 

samband mellan elevers prestationer på nationella tester och huruvida eller inte skolor 

hade en pedagogisk biblioteksverksamhet. Det fanns ett samband mellan närvaro av en 

fackutbildad heltidsanställd bibliotekarie och elevernas positiva resultat i nationella läs- 

och skrivtester samt, vilket var mer överraskande, även i mattetester på låg- och 

mellanstadiet. Det framgår också att de tillfredställande studieresultaten inte beror på 

elevers socioekonomiska status utan gäller skolor i såväl de välbärgade som i de utsatta 

områdena. Elever från de lägre socioekonomiska förhållandena drog dock en ännu 

större fördel av en målinriktad biblioteksverksamhet. Vidare har man kunnat påvisa att 

elevers prestationer är kopplade till bibliotek som funktion och inte till bibliotek som 

plats. Bibliotekariernas arbetsuppgifter på de framgångsrika skolorna inkluderade bland 

annat arbete med elever i klassrummet, samplanering med pedagoger, regelbundna 

möten med rektorn och arbete med digital teknik. 

 

Medan skolledarna brukar inse bibliotekariens viktiga roll för läsfrämjande, missar de 

enligt studien ofta att involvera bibliotekarier i utformning av strategier för uppfyllelse 

av uppsatta mål, i mitt fall- digitalisering. Bibliotekarier blir ofta ombedda att täcka för 

annan personal eller utföra andra uppgifter vilket hindrar dem från att fullt ut engagera 

sig i egna pedagogiska projekt. Detta resulterar i att bibliotekarier får erkännande för att 

de “gör ett bra jobb” men kan sällan påvisa några konkreta resultat. Det leder till en 

attityd hos skolledningen att det är trevligt, men inte nödvändigt att ha en bibliotekarie 

på skolan, vilket resulterar i att det blir biblioteksomkostnader som man skär ner på när 

man måste strama åt budgeten.  

 

Enligt artikeln prioriterar man och jobbar med digitalisering i USA, liksom i Sverige. 

För att bistå pedagoger med nödvändig kompetens skapar man nya yrkeskategorier 

såsom “digital integrationist.., digital learning specialist.., technology integration coach” 

vilket motsvarar yrket IKT-pedagog i Sverige. Rektorer tenderar ofta att missa det 

faktum att bibliotekarierna utifrån sin utbildning är informationsspecialister. Ytterligare 

en fördel med att involvera bibliotekarien i digitaliseringen är att hen redan jobbar med 

alla elever och pedagoger och är förtrogen med kollegornas arbete, schemat och skolans 

teknologi. Skolornas ledning som önskar få ut det mesta ur sitt skolbibliotek, 

digitalisering inkluderat, måste initiera samarbete mellan pedagoger och bibliotekarien- 

något som enligt studier kräver dennes inblandning. Pedagoger måste få kunskap om 

bibliotekariens kompetenser såsom omvärldsbevakning, insyn i databaser och andra 

digitala resurser. Rektorerna måste uttrycka i konkreta termer hur pedagoger förväntas 

att använda skolbiblioteket och utvärdera samarbetet löpande. 

 

 

3.3. Frontbyråkrater och deras bemästringsstrategier 

 

Enligt den reviderade läriplanen är det rektorn som har ansvar för att skolbiblioteket ska 

vara integrerad i undervisningen. Rektorn är enligt forskaren Michael Lipsky en street-

level bureaucrat eller frontbyråkrat, begreppet som han myntade i sin bok ”Street-level 

bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Service” 1980. Föremål för Lipskys 

studie var lärare i USA, därför finner jag den här studien relevant för min undersökning. 

Här återger jag Vedungs (2016) redogörelse för Lipskys teori. Enligt Lipsky 
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kännetecknas frontbyråkrater av en stor frihet i sitt agerande mot slutmottagaren, i mitt 

fall elever. Deras möjlighet till självständighet och flexibilitet varierar dock från 

verksamhet till verksamhet. En som utför en bilbesiktning eller betalar ut folkpension 

håller sig till ett strikt regelverk när de implementerar lagar och regler, medan 

exempelvis skolpersonal, läkare eller diplomater har en stor flexibilitet i sina arbeten 

(Vedung 2016).  

 

Lipsky, som har studerat lärarnas och andra frontbyråkraters arbetsvillkor, menar att de 

ofta har höga ambitioner och krav på sig själva men att deras arbetsbörda ofta är för hög 

i kombination med att den politiska ledningen sällan skjuter till tillräckligt med medel 

utan kräver att nya mål ska uppnås inom ramen för den befintliga budgeten. Dessutom 

händer det att slutmottagarna själva ställer sig i vägen för måluppfyllelse, t.ex. skolbarn 

som är stökiga och gör det svårt att genomföra undervisning. Detta medför att 

frontbyråkrater tar till vissa bemästringsstrategier, bland annat att man prioriterar bland 

uppgifterna och “skummar”- väljer att fokusera på insatser och lösningar som är minst 

komplexa, mest väldefinierade och ger den största utdelningen. Det finns ett antal 

anledningar till varför det är möjligt för vissa frontbyråkrater att ”skumma”: 

  

 de befinner sig inte i fysisk närhet till sina uppdragsgivare 

 deras arbete är svårövervakat 

 de har ett stort manöverutrymme i sina jobb 

 de har ett stort informationsövertag gentemot sina överordnade 

 det är svårt att utvärdera deras insatser 

  

Ytterligare ett sätt att “skumma” är att uppmärksamma framgångsrika fall och sopa 

under mattan det som blev mindre lyckat. Detta påverkar implementeringen negativt, 

enligt Lipsky (Vedung, 2016). 

 

 

4. Teori 

I den här delen presenterar jag den teoretiska utgångspunkten för min studie, 

implementeringsteorin. Jag har använt mig av litteraturen skriven av de svenska 

auktoriteterna på området: Lennart Lundquist, Evert Vedung och Nils Hertting. Jag 

fokuserar på den aspekten av implementeringsteorin som är applicerbar på 

utbildningsväsendet och kan hjälpa mig att besvara mina forskningsfrågor, Lennart 

Lundquists modell förstå-vilja-kunna, som förklarar villkoren för implementering. 

 

 

4.1. Implementering 

Att implementera betyder verkställa, förverkliga, genomföra. Implementering syftar på 

den process som äger rum mellan beslut och resultat (Vedung, 2016). Ett beslut blir 

aldrig eller sällan omvandlad till resultat per automatik, innan det är implementerat är 

det bara ord på pappret. Implementeringsforskningens huvudfråga är därför vad som 

händer mellan att beslutet fattas och att det blir implementerat (Hertting i Dahlström, 
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2018). Ibland blir ett beslut bara delvis implementerat, ibland inte alls och ibland blir 

resultatet över förväntan. Till exempel beslutade den svenska riksdagen i juni 1980 att 

alla kärnkraftverk skulle vara nedlagda innan 2010, men tio av då existerande tolv 

kärnkraftsreaktorer är fortfarande i drift idag. I ett annat exempel som handlar om 

Montrealprotokollet och beslutet att minska användning av freoner har Sverige inte bara 

uppnått målet långt innan deadlinen utan också helt upphört med användning av freoner 

(Vedung, 2016).  

 

Sverige är en representativ demokrati. Det betyder att medborgarna väljer representanter 

till beslutsförsamlingar, representanterna delegerar till bl. a. kommunstyrelse, 

kommunstyrelsen till en central förvaltning och den till lokalförvaltningarna, vars 

ledning delegerar till s.k. gräsrotsbyråkrater, (frontbyråkrater i Vedung, 2016) som 

genom sin dagliga verksamhet levererar till slutmottagarna. Att politiska beslut faktiskt 

blir implementerade är avgörande i ett demokratiskt samhälle, motsatsen kallar Hertting 

(2018) för demokratisk underskott.  

 

4.2. Teorin om frontbyråkrater 

 

Både Hertting (2018) och Vedung (2016) lyfter fram gruppen frontbyråkrater som de 

individer som driver fram implementeringsprocesser. “Målsättningar, politiska beslut, 

organisationer och nätverk- allt detta får betydelse via och genom individens 

handlingar.” (Hertting i Dahlström 2018). Det är först i mötet med de berörda 

medborgare som politiska beslut får en reell betydelse och det är frontbyråkrater som är 

den sista länken till slutmottagaren. Frontbyråkrater har en särskild makt tack vare att de 

är i position att tolka och tillämpa lagar och regler utifrån sin verksamhet, lokala 

omständigheter och enskilda fall (Hertting 1018). Samtidigt ska de göra det på ett 

åsiktsneutralt sätt. I min studie identifierar jag både rektorn och övrig skolpersonal som 

frontbyråkrater. Rektorn undervisar inte elever men är ytterst ansvarig för 

skolbiblioteksverksamheten utifrån den reviderade läroplanen.  

 

4.3. Förstå-kunna-vilja 

 

För att nå bättre förståelse för vilka faktorer som kan tänkas påverka en frontbyråkrat 

under implementeringsprocessen kan man dra nytta av aktör-struktur teorin som 

tillämpas i Lennart Lundquists Implementation Steering (1987). Enligt Lundquist 

karakteriseras en aktör av medvetenhet och förmågan att agera. Aktören besitter vissa 

attribut samtidigt som hen påverkas av externa attribut. De attribut som Lundquist tittar 

på är att förstå, att vilja, att kunna. Jag använder Lundquists definitioner och Vedungs 

(2016) utvidgade tolkningar av dem:   

 

 Förstå. Lunqvist: Aktören har en god och adekvat förståelse av sig själv och sin 

omgivning. Vedugn: I vilken utsträckning förstår implementeraren vad som ska 

implementeras? Det är en faktor som har en stor betydelse för ett lyckat 

genomförande. Ett beslut kan nämligen vara mer eller mindre tydligt formulerat. 

Det räcker inte att ha en generell bild av vad det är som ska implementeras, man 
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måste förstå i detalj. Vedung tar den nya betygsskalan för grundskolan införd 

2011 som exempel. Det är av ytterst stor vikt för slutmottagaren att 

frontbyråkrater förstår innebörden av den nya betygsskalan. De som utformat 

beslutet kan hjälpa att klargöra innebörden genom utbildning och förtydligande.  

 

 Vilja. Lundqvist: Aktörens mer eller mindre medvetna och uttalade preferenser. 

Vedung: Önskar implementeraren att implementera beslutet, har hen lust och ork 

med det? Frontbyråkraters vilja att implementera kan påverkas av deras syn på 

det som ska implementeras. Den synen kan vara styrd av deras politiska 

uppfattningar eller andra faktorer. I Sverige genomför kommuner statens politik 

och då måste kommunpolitiker med en partitillhörighet genomföra beslut fattade 

på nationell nivå av politiker med en annan partitillhörighet. Risken finns att de 

som implementerar redan från början blir negativt inställda till 

implementeringen. Det gäller även grundattityden hos enskilda frontbyråkrater. 

Även det motsatta gäller: ibland blir viljan stor tack vare att beslutet “passar” 

den som ska genomföra det rent politiskt. 

 

 Kunna: Lundqvist: Aktören är kapabel att fatta beslut och forma sin omgivning. 

Vedung: har implementeraren resurser och förmågan att genomföra? Förmågan 

syftar både till materiella och immateriella resurser. Brist på pengar kan leda till 

brist på kompetens eftersom det kostar att anställa högutbildade medarbetare och 

tvärtom: det kan finnas brist på kvalificerad personal trots att det finns pengar 

för att anställa. Det kan vara tidskrävande att hitta lämpliga personer eller att 

kompetensutveckla de befintliga anställda, vilket försinkar implementering. 

 

Vedung (2016) uppmärksammar ytterligare en aspekt som påverkar 

implementering, den personliga aspekten. Det kan vara så att implementeraren 

är en s.k. eldsjäl, en förkämpe, en entreprenör, d.v.s. en person med ett stort 

engagemang i den frågan som ska implementeras. Finns det eller kommer det in 

en sådan person så påskyndar det implementeringen, men det är viktigt att 

personen inkluderar andra, lär upp fler och smittar av sig med sin entusiasm och 

kunskaper. Risken annars finns att den önskvärda utvecklingen ebbar ut när 

eldsjälen försvinner från arbetsplatsen.  

 

 

 

5. Metod 

5.1. Fallstudie 

 

För att uppfylla mitt syfte och besvara forskningsfrågan genomför jag en fallstudie av 

biblioteksverksamheten på en grundskola utifrån läroplanens definition av bibliotekets 

roll i digitaliseringen. En fallstudie är enligt Bryman (2015, s.74) ett ingående och 

detaljerat studium av ett enda fall. Det kan vara en händelse, en person, en organisation, 

ett bostadsområde eller, som i mitt fall, en skola. Det är en undersökning där själva 
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fallet av olika anledningar står i fokus för intresset: fallet kan vara avgörande, extremt, 

avslöjande eller representativt. Jag utgår från ett representativt fall, också kallad typisk 

eller exemplifierande. Målet med ett sådant fall är att fånga upp de drag som hör till 

vanligheten. Man väljer ett fall just utifrån att det är så vanligt att det kan representera 

en kategori som det är en del av (Bryman 2015, s. 77). Fallstudier förknippas vanligtvis 

med kvalitativa metoder, såsom deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer, 

men kvantitativa metoder används också. Om forskningsstrategin är kvalitativ får 

fallstudien ett induktivt synsätt (Bryman 2015, s 40). 

 

Jensen & Sandström (2016) föreslår några principer för god fallstudieforskning, två av 

vilka jag vill återge här. Den första är att man ska förhålla sig neutralt och inte ta någon 

särskild hänsyn till någon part under fallstudieprocessen, dvs. man ska studera “vad som 

är” och inte “hur det borde vara”.  Den andra principen handlar om att vara nära men 

ändå hålla distans: vara där det händer, men inte bli en del av det som händer; observera 

det som händer, men inte delta i det som händer; avtäcka och förklara det som händer, 

men inte delta i historieberättandet av det som händer (Jensen & Sandström 2016, s. 75-

76).  

 

Den vanligaste kritiken som framförs mot fallstudier är att de inte går att generalisera då 

den externa validiteten är otillräcklig. (Bryman 2011). De som förespråkar fallstudier 

menar dock att syftet med denna forskningsdesign inte är att generalisera utan att göra 

en teoretisk analys av ett enda fall. Tyngdpunkten ligger på teorin och hur mycket stöd 

den får av den empiriska datan. 

 

4.2. Urval och datainsamling 

 

Av grundskoleförvaltningen fick jag statistik över bemanningen på Malmös 73 

grundskolebibliotek. 31 av dem hade en fackutbildad bibliotekarie, antingen på hel- 

eller deltid, resterande 42 var bemannade med lärare, biblioteksassistenter eller 

fritidspersonal i olika omfattning eller saknade bemanning. Jag skickade en 

intervjuförfrågan till 26 rektorer på de skolor som inte hade en skolbibliotekarie. Jag 

valde bort dels väldigt små skolor, till exempel de med enbart tre klasser, dels skolor 

med antingen låg- eller mellanstadieelever. Tillägget till läroplanen berör alla årskurser, 

men det var viktigt för mig att få med åk 6 eller åk 9 då källkritiska kunskaper testas 

genom nationella prov i dessa årskurser. Efter att jag fått min förfrågan besvarad valde 

jag en tvåparallellig låg- och mellanstadieskola med ca 350 elever. På listan över 

grundskolors socioekonomiska index där den lägsta i Malmö är 32 och den högsta 295, 

om man utesluter mottagningsskolan med index 587, hamnar min utvalda skola ungefär 

på mitten med övervikt mot den sidan som har en lägre index, vilket gör den till ett 

passande representativt fall. 

 

För datainsamling använder jag mig av en semistrukturerad intervju som metod. 

Tillsammans med den ostrukturerade intervjun är det en av de mest användbara metoder 

inom kvalitativ forskning eftersom vikten där läggs vid individernas uppfattning och 

tolkning av sin sociala verklighet (Bryman 2015, s. 41). I en semistrukturerad intervju 

använder man sig utav en intervjuguide med ett antal teman som ska tas upp, men 

frågorna behöver inte komma i någon bestämd ordning och den intervjuade har en stor 
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frihet att utforma svaren på sitt sätt (Bryman 2015, s. 415). Man kan lägga till frågor 

allteftersom eller ge den intervjuade möjlighet att ta upp det som de själva är 

intresserade av. Jag har intervjuat en rektor, en IKT-pedagog och två lärare. Båda 

lärarna arbetar i samma förskoleklass och av den anledningen skiljer jag inte på deras 

individuella svar, särskilt eftersom de uttrycker samma syn på frågan. Intervjuerna ägde 

rum vid tre olika tillfällen. Både rektorn och IKT-pedagogen tog mig på en tur i 

biblioteket efter intervjun, vilket jag kan likna vid en sorts spontan observation eftersom 

jag kunde lära mig mer om deras förhållande till biblioteket och syn på 

biblioteksverksamheten. Jag fick även närvara vid en lektion där IKT-pedagogen 

spelade in dialoger på engelska med elever, en del i digitaliseringen av undervisningen. 

Observationerna tar jag inte upp i min analys, men de kom till nytta som en extra 

möjlighet att bättre förstå de intervjuades svar vid sammanställning och analys. Vid 

intervjun med rektorn följde jag intervjuguiden, men vid den andra och tredje intervjun 

kunde jag improvisera mer och ändå hålla mig till temat. 

 

 

 

4.3. Forskningsetiska principer 

 

Jag presenterade mig själv och syftet med min undersökning i ett e-mail. Jag 

formulerade syftet med tonvikt på skolbibliotekets roll i implementeringen av tillägget 

till Lgr 11 utan att uttryckligen förklara att skolan fick förfrågan på grund av att jag på 

förhand fått reda på att den inte hade en fackutbildad bibliotekarie. Jag ställdes inför 

dilemmat att antingen utesluta den informationen och riskera att framstå som mindre 

etisk eller att förklara hela anledningen till att just deras skolor kontaktades och riskera 

att få ett nekande svar på grund av att rektorerna antingen skulle anse att de inte hade 

någonting att tillföra eller skulle känna sig utpekade som mindre ambitiösa rektorer. 

Enligt en föreläsning av Jan Nolin ska man inte skaffa sig ett projekt där man kan gissa 

sig till svaret. Jag valde, efter Nolins rekommendation, att vara nyfiken inför svaret 

istället för att i förväg misstänka att skolor inte klarar av att implementera beslutet utan 

en utbildad bibliotekarie. Syftet är att få reda på hur de har gått tillväga för att 

implementera beslutet. I min initiala kontakt med alla intervjuade informerade jag om 

att informationen skulle behandlas konfidentiellt. 

 

 

6. Resultat  

I det här avsnittet återger jag de intervjuades svar och analyserar dem utifrån de 

aspekter av implementeringsteorin som är relevanta för min studie. Jag inleder med att 

återge de intervjuades bild av biblioteket som plats kontra biblioteket som funktion. Det 

är särskilt relevant för min studie eftersom Skolverket refererar till skolbiblioteket som 

en pedagogisk resurs, alltså en funktion och inte en lokal. Jag finner det dock lämpligt, 

även om inte nödvändigt, att ge en bild av bibliotekslokalen eftersom det bidrar till att 

få en helhetsbild av mitt fall. Därefter kommer jag att gå igenom en aktör i taget och 

titta på deras förståelse av, vilja till och förmågan att implementera tillägget till 
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läroplanen avseende skolbibliotekets roll i digitaliseringen. Frontbyråkraternas 

bemästringsstrategier tar jag upp i analysdelen. 

 

6.1. De intervjuades syn bibliotek som plats och funktion. 

Skolan som jag besökte genomgick nyligen en omfattande renovering där även 

bibliotekslokalen blev upprustad. “När jag kom så fanns det ett bibliotek, men det var 

inte bemannat och ganska så slitet”, minns rektorn. Det fanns enbart bokhyllor och 

samlingen var föråldrad. Skolan fick hjälp från förvaltningen i form av personal som 

jobbar med skolbiblioteksutveckling att gallra ut gamla böcker och ge förslag på hur 

man skulle använda lokalen på ett mer effektivt sätt. Lokalen, som är mycket rymlig för 

att vara ett skolbibliotek på en förhållandevis liten skola, blev uppdelad i två delar. “Så 

rummet är ju egentligen: en biblioteksbit- böcker, och då digitalisering”. Den delen som 

rektorn benämner “digitalisering” består av ett bord och hyllor för Legoprogrammering, 

green screen och en touch skärm. Biblioteksdelen har färre hyllor än förut men i 

gengäld är samlingen mer relevant. Skolan söker ständigt ekonomiska medel för 

bokinköp och har som mål att utöka bokbeståndet alltefter att de får råd med det. Man 

har också möblerat med en soffa och en matta för att kunna hålla läsfrämjande 

aktiviteter. ”Bara det att vi har nu gjort rummet.., man märker ju på barnen att det är 

väldigt betydelsefullt.” 

 

Det finns ingen information om biblioteksverksamheten på skolans officiella hemsida 

skapad av Malmö stad, men av IKT-pedagogen blir jag tipsad om skolans så kallade 

pedagogiska webbplats som är ett komplement till den officiella hemsidan och där finns 

information om skolans mediatek ”Kreativiteket Biblion”. Namnet Biblion har eleverna 

föreslagit och det står för Böcker, Information, Bild, Läsa, IT, Ord och Nyfikenhet. 

Benämningen på den lokalen som samtliga intervjuade kallar ”biblioteket” är alltså en 

kombination av orden media, kreativitet och bibliotek. Av namnet kan man förstå vad 

mediateket har för ambition att syssla med: att erbjuda möjlighet till läsning av 

litteratur, informationssökning och användning av digitala verktyg. Dock är det ingen av 

de intervjuade som refererar till skolbiblioteket som mediatek. Biblioteket har enligt 

rektorn “någon fast tid varje vecka där enskilda elever kan komma och låna”, annars 

bokar klasserna tid och kommer till biblioteket tillsammans med sina lärare. Det är IKT 

pedagogen och skoladministratören som kan utlåningssystemet. Elever har genom 

Kulturrådet på skolan möjlighet att påverka vilken litteratur som ska köpas in. 

 

Rektorn anser inte att det läsfrämjande arbetet fungerar tillfredsställande och saknar en 

utbildad bibliotekarie. De gångerna en avsaknad av bibliotekarie kommer på tal är det 

kopplat till just läsfrämjande. På samma sätt kopplas digitalisering konsekvent till 

programmering men inte till undervisning i informationssökning och källkritik. Rektorn 

säger sig inte alls var orolig för det som denne benämner ”digitaliseringsdelen”, ”… 

men det är ju den andra biten av skolbibliotek, skolbibliotekariens roll med läslust, där 

tänker jag att vi behöver hitta ett samarbete med en annan skola…”. Jag kan inte utläsa 

någon förståelse för att undervisning i informationssökning och källkritik är det som 

särskiljer den undervisande bibliotekariens arbete. Jag vill poängtera att jag var tydlig i 

min initiala information om intervjun med att studien gäller den delen av 

skolbiblioteksverksamheten som är kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin 

för skolväsendet och den reviderade läroplanen.  
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IKT-pedagogen uttrycker sig om biblioteket på ett sätt som liknar rektorns när denne får 

frågan om biblioteksverksamheten: “Det finns två delar av biblioteket kan man säga, det 

finns en klassisk del med böcker, sen har vi en del med green screen, touch skärm… - 

den skapande delen.” Den intervjuade refererar alltså till bibliotekslokalen som 

verksamhet och till programmeringsverktyg som en del av bibliotekets 

digitaliseringsarbete eftersom de står i biblioteket. IKT-pedagogen säger sig vara 

involverad i skolbiblioteket genom att denne varit med och lagt in böckerna i systemet 

och är tillsammans med administratören den personal som hjälper elever med 

bokutlåning.  

 

På frågan hur de skulle beskriva biblioteksverksamheten på skolan svarar den ene 

läraren ”Jag måste säga med handen på hjärtat att vi har inte varit däruppe med våra”. I 

nästa mening uttrycker den intervjuade att de önskar att få använda green screen och 

låna böcker. De visste att fritids har sagostunder med deras klass, men de själva hade 

inte utnyttjat skolbiblioteket. 

 

 

6.2 Förstå-vilja-kunna 

6.2.1 Rektorn 

 

Förstå. Rektorn menar att förståelsen i första hand ska finnas hos skolledningen. Den 

intervjuade säger sig ha en mycket tydlig bild av hur ett välfungerande skolbibliotek ska 

vara tack vare att denne i sitt tidigare jobb som lärare haft ett nära samarbete med en 

fantastisk prisbelönad bibliotekarie. De samverkade och kompletterade varandra med 

sina respektive kompetenser- “det är så det ska vara”. Exemplen syftar enbart på 

läsfrämjande aktiviteter som ju är en stor del av bibliotekariens arbete, men det framgår 

ingenting om den före detta kollegas arbete med informationssökning och källkritik. 

Samtidigt säger den intervjuade sig ha god insikt i vad bibliotekarier läser i sin 

utbildning: ”Jag har insikt i vad bibliotekarier läser i sin utbildning för att jag jobbade så 

nära en bibliotekarie på den andra skolan och det som hon gjorde där, framför allt det 

här med läsprojekt, väldigt elevenära, engagerade eleverna jättemycket och gjorde även 

film med eleverna.” Rektorn reflekterar över att det inte undervisades i 

informationskompetens på den tiden då denne själv gick lärarutbildning. 

 

Rektorn hänvisar till “skrivningar” som säger att elever ska ha tillgång till ett 

skolbibliotek. “Och så är det nu med digitalisering… i och med att vi nu har en IKT-

pedagog som jobbar som han gör... den delen känner jag kommit en bit på väg med de 

nya skrivningarna”. Den intervjuade känner att det inte är några konstigheter med att 

förstå dokumenten och intentionen med dem. Samtidigt uttrycker denne på ett annat 

ställe i intervjun att de är “riktigt i startgroparna” och att “det är den svåra biten med de 

nya skrivningarna för det är så komplext”. Det låter som en motsättning, men rektorn 

syftar på är att det inte är svårt att förstå vad man ska göra och varför, samtidigt som det 

komplexa ligger i att faktiskt utforma undervisning i många ämnen i sju olika klasser, 

förskoleklassen till årskurs sex. De har inlett en process med att skapa en IKT plan för 

att konkretisera vad man ska göra på låg- och på mellanstadiet. Planen beräknas vara 

färdig i augusti 2019 och just nu är det upp till varje lärare hur man för in källkritik och 
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informationssökning i sina lektioner. Jag ställer en konkret fråga om hur den intervjuade 

tolkar skolbibliotekets pedagogiska uppgift i digitaliseringen. “Någonstans så har det 

fått en jättestor betydelse här med tanke på att vi byggt rummet som vi har…” Rektorn 

refererar till programmering när frågan gäller biblioteksverksamheten samtidigt som 

denne säger att programmeringen är “det lilla” och att det viktiga är att IKT-pedagogen 

“tangerar de bitarna som skolbibliotekarie också, med källkritik”.  

 

Jag lyckas inte få den intervjuade att i sina svar avgränsa sig till skolbibliotekets roll i 

digitaliseringen, vilket är informationssökning och källkritik, utan samtalet styr gång på 

gång in på programmering. Jag ändrar på frågeformuleringar ett antal gånger men 

avhåller mig från att vara övertydlig eftersom jag vill få insikt i rektorns förståelse av 

bibliotekets roll i digitaliseringsstrategin och den reviderade läroplanen. Om jag har 

ordet ”digitalisering” i min fråga handlar svaret oftast om programmering, trots att jag 

från början är tydlig med mitt studieobjekt och perspektiv. 

 

 

Vilja. Det fanns ingen bibliotekarie på skolan när rektorn tillträdde för två och ett halvt 

år sedan, därför började denne med att annonsera ut en kombinerad bibliotekarie/IKT-

pedagogtjänst. De hittade inte någon lämplig person och fick därför tänka om. Det blev 

till slut en IKT-pedagog på heltid. Viljan att anställa en utbildad bibliotekarie har inte 

saknats, inte heller viljan att jobba utifrån den reviderade läroplanen. Den intervjuade 

menar att “Viljan kommer utifrån styrdokumenten”, “man måste vilja”. Rektorn menar 

att skolans anställda är duktiga och ambitiösa och de följer styrdokumenten eftersom de 

vill göra ett bra jobb. Mina försök att utveckla frågan och antyda att det ofta brukar 

finns olika syn och viljor i arbetsgruppen resulterar inte i ett mer nyanserat svar. 

Rektorn problematiserar inte aspekten vilja utan ger en bild av att alla anställda är 

positiva till den reviderade läroplanen. Denne reflekterar heller inte över sin egen syn på 

digitaliseringen och därmed viljan.  

 

Kunna. De två återkommande aspekterna i frågan om att ha möjlighet att implementera 

en förändring i verksamheten, är enligt rektorn de ekonomiska resurserna och personal 

med rätt kompetens. Den intervjuade tar upp systemet med indexskolor som man utgår 

ifrån vid resursfördelning i Malmö stad. Den aktuella skolan har ett lågt index och får 

därför mindre resurser än skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Samtidigt tycker 

denne att det är rätt eftersom de skolorna har större behov. Rektorn talar flera gånger 

om prioriteringar. Skolan måste enligt regelverk utöver legitimerade lärare ha en 

skolsköterska, en kurator och en specialpedagog. För att kunna ha en IKT pedagog på 

heltid fick skolan dra ner på två lärartjänster inför det här läsåret. Istället för att anställa 

en engelsklärare fick en klasslärare undervisa i engelska på mellanstadiet.  

 

Efter ett misslyckat försök att rekrytera en bibliotekarie valde skolan att anställa en 

IKT-pedagog på heltid som är en utbildad lärare i grunden men har också läst andra 

kurser, t ex film. Enligt rektorn håller denne i olika projekt i klasser samt undervisning i 

källkritik och nätetik. IKT-pedagogen har “en del i bilbioteksdelen” och tillsammans 

med svenska/SO läraren medverkade i gallringsprocessen. I frågan om kompetens är 

rektorn mycket nöjd med rekryteringen av IKT-pedagogen och anser att det finns ett 

före och ett efter IKT-pedagogen, det vill säga att denne med sin kunnighet och 

engagemang inspirerar och sätter tonen i digitaliseringsarbetet. IKT-pedagogen är “rätt 

person för läget”. Hen anställdes i rätt tid, det vill säga kort innan digitaliseringstillägget 
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offentliggjordes, är mycket kunnig och är bra på att samarbeta. God samarbetsförmåga 

ses som mycket viktigt i sammanhanget eftersom det ingår i IKT-pedagogens tjänst att 

samarbeta med alla på skolan. Här sammanflätas förstå-vilja-kunna: man vill göra det 

rätta och genom en kompetent kollega får man hjälp med att förstå och genomföra. Det 

går inte att ta miste på att rektorn ser IKT-pedagogen som en nyckelperson och en 

eldsjäl. Samtidigt har den intervjuade insikten i, bland annat genom sin erfarenhet från 

tidigare arbetsplatser och det som finns på Skolverkets hemsida om skolbibliotek, att det 

inte är optimalt för verksamheten att satsa på en eldsjäl: ”Du ska inte bygga din 

verksamhet på eldsjälar, för slutar eldsjälen… Du ska bygga din verksamhet på 

funktioner!”.  

 

Malmö stad bistår enligt rektorn alla kommunala skolor med kompetensutveckling 

genom att de genomför en gemensam skattning av hur långt man har kommit med 

digitaliseringen, vilket är tänkt att leda till certifiering. ”Källkritiken är också med, tror 

jag, det är många områden”.   

 

 

6.2.2. IKT-pedagog  

 

Förstå. IKT-pedagogen har bibliotekslokalen som sin arbetsplats, men mest det han 

kallar för ”den skapande delen” av biblioteket. Den intervjuade är dock både insatt i och 

intresserad av informationssökning och källkritik och mycket väl förtrogen med det 

senaste på området, både från Sverige och USA. Grunden till dessa kunskaper lades 

dock inte under lärarutbildningen utan snarare under utbildningen i Medie- och 

kommunikationsvetenskap, vilket är en del av dennes förklaring varför lärarna kan 

uppleva krav på dessa kunskaper som något nytt. IKT-pedagogen har definitivt 

förståelse för ämnet och vikten av att det undervisas på ett strukturerat sätt. IKT-

pedagogen tror att lärarna är förtrogna med vilka riktlinjer de ska förhålla sig till i den 

reviderade läroplanen genom riktade insatser, som han själv har hållit i. “Samtidigt är 

det på ett väldigt övergripande plan. Den säger en hel del men är också väldigt väldigt 

lös…”.  

 

Vilja. IKT-pedagogen är inte anställd för att arbeta med biblioteksverksamheten, men 

fick ansvar för utlåningssystemet utifrån sina tekniska kunskaper. Denne råkar ha 

kunskaper i informationssökning och källkritik och lär sporadiskt ut dessa färdigheter 

både på eget initiativ och på förfrågan från lärare. IKT-pedagogen uttrycker därför sin 

syn på kollegors vilja att börja jobba utifrån nya premisser när vi samtalar om den 

aspekten. “Vi märkte vid utformandet av vår IKT-plan att några är extremt duktiga och 

pådrivande och så har vi de som inte är duktiga och känner att de inte är en del av det, 

men också att det leder till stress: det här kommer jag inte leva upp till.” I det här fallet 

går aspekter vilja och kunna in i varandra. Viljan kommer utifrån att man som person är 

intresserad av exempelvis källkritik eller programmering och då har man förmodligen 

också vissa kunskaper som man hann skaffa innan läroplanen reviderades. IKT-

pedagogen uttrycker att skolan generellt och hans arbetsplats i synnerhet lider av ett 

problem som enligt denne är ett hinder: “alla lärare kör sitt eget race”, “man är sin egen 

lilla ö” när det kommer till undervisningen, trots arbetslagsträffar där de försöker att 

arbeta fram en gemensam syn och gemensamma fortbildningsinsatser. Den intervjuade 

kopplar problemet till bristen på vilja och kunskap. Samtidigt ser denne ljust på 
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framtiden och tror att kunskapen kommer att öka med tiden, “vi kan göra det 

tillsammans tills vi kan stå på egna ben”. IKT-pedagogen säger sig själv vara väl insatt i 

de fyra aspekterna av digital kompetens och ser det som sin uppgift att initiera och 

genomföra fortbildningar, erbjuda omvärldsbevakning och leda träffar för att utarbeta 

en biblioteksplan.  

 

Kunna. IKT-pedagogen har förståelse för vad som ska undervisas i enlighet med den 

reviderade läroplanen och har kunskap i ämnet källkritik och informationssökning, men 

har det inte som sin uppgift eller har tid avsatt specifikt för det. Den intervjuade leder 

skolans arbetslag i digitaliseringsarbete, men hans roll i digitaliseringen är inte 

densamma som skolbibliotekariens. IKT-pedagogen uttrycker att hade det funnits en 

bibliotekarie hade de tillsammans kunnat jobba på en bredare front, dvs driva 

gemensamma projekt där IKT-pedagogen har fokus på IT och bibliotekarien på 

källkritik/informationssökning. I dagsläget blir inslagen av källkritik, enlig denne, 

”puttenuttiga”.  

 

 

6.2.3. Lärarna 

 

Förstå. Båda lärare har lång erfarenhet av att arbeta på förskola. De blev rekryterade till 

skolan för att undervisa förskoleklassen för tre år sedan och först då fick de sätta sig in i 

en ny läroplan. “Det kom av att vi började jobba i skolans värld, dels att vi tittade på en 

annan läroplan och det var så mycket som vi skulle läsa oss in på och källkritik var en 

av de sakerna som vi såg: det här ska vi också arbeta med”. De har tagit del av 

information om barnens internetanvändning, dess effekter och vikten av att förhålla sig 

källkritiskt och ansvarsfullt. De resonerar om vikten av att kunna söka information och 

att den förmågan blir oumbärlig allteftersom eleverna växer. Lärarna berättade om ett 

framgångsrikt undervisningsprojekt som de har utformat och uttryckte att de saknade en 

plan för alla årskurser, med hjälp av vilken nästa lärare som fick klassen skulle få 

kännedom om vad de hade gjort och möjlighet att bygga på elevers kunskaper.  

 

Vilja. Lärarnas vilja kom med förståelsen för den nya läroplanen och insikten av att de 

var tvungna att skaffa mer kompetens. De uttrycker också att det är viktigt 

informationskompetens i dagens samhälle och därför vill de jobba med det.  

 

Kunna. När lärarna förstod vad som krävdes av dem i deras nya befattning började de 

på egen hand leta information om hur man arbetar med källkritik och 

informationssökning: “Det var bara att leta själva, att försöka hitta hur vi skulle arbeta, 

varför vi gjorde det och hur vi skulle göra det själva”.  Det fanns varken någon 

bibliotekarie eller IKT-pedagog när de började arbeta på skolan. De fick inspiration och 

idéer från Facebook, från artiklar i Förskoletidningen där förskolor delade med sig av 

sitt arbetssätt och från Utbildningsradion. Senare fick de även stöttning från IKT-

pedagogen som började serva med omvärldsbevakning av ämnet 

informationskompetens men även deltog i undervisningen när de tyckte att det var svårt 

att förklara källkritiska begrepp för så pass unga elever.  De ser brist på kunskap i ämnet 

som ett hinder till en framgångsrik uppfyllelse av läroplanen, men anser inte att det är 

svårt att skaffa sig den kunskapen om man har ett intresse och en ambition att göra det.  

Lärarna tycker att det hade varit “fantastiskt”, “lyxigt” och “en enorm vinst” att få 
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samarbeta med någon (underförstått bibliotekarien) som kan leda läsfrämjande arbete på 

skolan och är “proffs” på informationssökning och källkritik. Lärarna deltar i möten 

med IKT-pedagogen 2-3 gånger per termin där de tillsammans utvecklar en 

handlingsplan för digitalisering. Tanken är att det ska vara en röd tråd och en 

progression i undervisningen och att det tack vare det blir lättare att kunna leva upp till 

läroplanen. De intervjuade berättar också om att de fick göra en kartläggning av 

digitalisering som Malmö stad initierade.  

 

Här går alla tre aspekter in i varandra: lärarna förstod vad som krävdes av dem genom 

att sätta sig in i skolans läroplan, de såg undervisning i källkritik som samhällsviktig 

och relevant i tiden och var villiga att skaffa sig kunskaper i ämnet. De intervjuade 

håller på att skaffa sig de kunskaperna genom kollegialt lärande och samverkan.   

 

 

7. Analys och diskussion  

Genom min fallstudie har jag fått insyn i hur implementering av digitaliseringstillägget 

gått till på en grundskola. Det finns ett fysiskt bibliotek i fallet som jag studerat, men 

kan det finnas en biblioteksverksamhet utan en anställd bibliotekarie som skolverket 

syftar på? Intervjuerna har visat att det finns en sorts biblioteksverksamhet på skolan. 

Den är dock sporadisk och inte på ett strukturerat sätt kopplat till läroplanen. Både 

rektorn och lärarna främst förknippar skolbiblioteksverksamhet med läsfrämjande men 

den biten saknas helt enligt de intervjuade, om man inte räknar sagostunder med 

lågstadieelever som fritids håller i en gång per vecka. Undervisning i Medie-och 

Informationskunnighet står vissa lärare och IKT-pedagogen för. Den är dock inte 

initierad och utformad av rektorn, utan är sprungen ur dessa eldsjälars personliga 

intresse och engagemang, det som Vedung (2016) kallar den personliga aspekten. I 

enlighet med Keith Curry Lance och Debra E. Kachels forskning saknas här en 

bibliotekarie som skulle kunna fungera som initiativtagare, som en länk mellan all 

personal och en länk mellan personalen, biblioteket och ledningen.  

 

I enlighet med Lipskys analys av frontbyråkraternas arbetsvillkor har rektorn på den 

skolan som jag undersökte fått sätta sig in i och börja implementera nya styrdokument 

utan att ha fått motsvarande tid eller resurser. Denne vill framhålla en bild av att skolan 

ligger i framkant med digitaliseringsarbete och lyfter fram ett föredömligt exempel av 

hur förskoleklassen arbetar med källkritik. Intervjun med dessa lärare finns på skolans 

pedagogiska webplats och representerar skolans arbete med digitalisering samtidigt som 

ingen av de intervjuade kunde ge mig ytterligare exempel på ett framgångsrikt arbete 

med informationskunnighet. Vid samtal med lärarna framgick det att det var förra 

förskoleklassen som fick den undervisningen, men de tvivlade på att de skulle hinna 

göra ett liknande projekt med deras nuvarande förskoleklass, det vill säga de fick 

skumma på det sätt som Lipsky beskriver. De kan inte hoppa över svenska eller 

matematik, därför hoppar de över undervisning i informationssökning och källkritik. 

Deras arbetssätt stämmer in på minst tre aspekter som gör skumning möjligt: det är 

svårövervakat, det går inte att utvärdera deras arbetsinsatser eftersom elever i 

förskoleklassen varken får betyg eller skriver nationella prov och de har ett stort 

manöverutrymme i sitt jobb eftersom undervisning i informationskunnighet är vagt 
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definierad i läroplanen. Rektorn uppmärksammar alltså ett framgångsrikt fall och sopar 

resten under mattan. Programmering däremot är mer greppbart och lättdefinierad och 

dessutom är det tacksamt att kunna visa upp en lokal utrustad med olika digitala 

verktyg, i enlighet med Lipskys teori. Det är kopplat till matematik som är ett kärnämne 

och ”ett måste” och man får gratis stöd i form av fortbildning och tekniska medel av 

grundskoleförvaltningen. Rektorn i min undersökning lyfter fram de obligatoriska 

tjänsterna på skolan, till skillnad från en skolbibliotekarie som är inskriven i läroplanen, 

men inte i skollagen. 

 

Keith Curry Lance och Debra E. Kachel menar att bibliotekarien kan fylla IKT-

pedagogens funktion, men i mitt fall lyckade skolan inte rekrytera någon till en 

kombinerad bibliotekarie/IKT-pedagogtjänst. När den möjligheten uteslöts valde 

rektorn att lägga resurser på att enbart anställa en IKT-pedagog.  

 

 

8. Slutsatser 

Vilka möjligheter och hinder finns det för en lyckad implementering av Lgr 11 och 

därigenom integrering av skolbiblioteket i skolans pedagogiska verksamhet? Eftersom 

lärarna är förpliktigade att undervisa utifrån läroplanen måste ledningen tillgodose 

villkoren för att göra det möjligt. I det här fallet initierade även grundskoleförvaltningen 

i Malmö stad ett gemensamt arbete med digitalisering av skolan, vilket hjälper skolor att 

strukturera upp sin verksamhet. Det är dessutom ett för skolan kostnadsfritt stöd som 

inte påverkar dess ekonomi. Om rektorn ser till att rätt kompetenser finns, både genom 

att gå igenom befintliga anställdas intressen och kompetenser och genom att anställa ny 

personal, kan implementeringsprocessen gå framåt och resultera i att skolbiblioteket 

fyller en pedagogisk uppgift på en skola. Just att det redan råkar finnas personer som 

redan är intresserade av och insatta i det nya innebär en möjlighet till en lyckad 

implementering, om de får fortbildning, en ledande position och avsatt tid till att 

introducera sina kollegor. Annars försvinner kompetensen tillsammans med personen 

om denne byter arbete. Gemensam förståelse av vad som ska implementeras främjar 

implementeringen, men hindret består i att även riktade utbildningsinsatser kan drunkna 

i den massan av dagligt arbete som präglar läraryrket.  

 

Hinder till en lyckad implementering är i mitt fall brist på förståelse för vad som ska 

implementeras, rätt kompetens och begränsad ekonomi. Möjlighet att ”skumma” bland 

arbetsuppgifterna bidrar också till fördröjd implementering. Rektorn var ambitiös och 

kunnig, men inte helt insatt i skolbibliotekariens kompetenser, bara delvis. Det hade 

hjälpt med en anställd med rätt kompetens som kunde leda digitaliseringsarbetet och 

fungera som en länk mellan rektorn, IKT-pedagogen och lärarna, vilket forskningen 

stödjer. Att en sådan person inte blev anställd kan bero på ekonomin, de kunde inte ha 

både en IKT-pedagog och en bibliotekarie, till skillnad från till exempel stora skolor 

(den prisbelönta Augustenborgskolan med över 700 elever som hade bibliotekarie, IKT-

pedagog och biblioteksassistent, där bibliotekarien hade en lärarutbildning och var 

samtidigt förstelärare och bibliotekarie). 
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En reflektion över mitt uppsatsskrivande som jag gjort är, att intervjua personer med 

skola som arbetsplats är likställt med att intervjua tidspressade personer. Vid 

transkribering och analys insåg jag hur viktigt det är med erfarenhet av intervjuteknik 

och formulering av frågor. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 

En fråga som har uppstått under mitt uppsatsskrivande är ”vem är mest lämpad att 

undervisa i informationskunniget på grundskolenivå?” Min studie visar på ett 

framgångsrikt exempel av lärare som på egen hand och genom kollegialt lärande skaffar 

sig de nödvändiga kunskaperna i ämnet. Skolans IKT-pedagog drog också en stor fördel 

av sin lärarutbildning och den mångåriga erfarenheten som lärare. Min egen erfarenhet 

som undervisande bibliotekarie utan pedagogisk utbildning talar också för det. Det kan 

dock vara svårare att undervisa i informationssökning och källkritik på en högre 

utbildningsnivå. Samtidigt går ”spindeln-i-nätet” funktionen förlorad samt den 

läsfrämjande delen av biblioteksverksamheten.  

 

En annan fråga rör viljan att implementera nya bestämmelser kopplade till 

digitalisering. Även om den intervjuade rektorn inte uttryckte att det fanns något 

motstånd så kan man tolka ointresse som ovilja och motstånd. Digitalisering i skolan är 

långt ifrån ett icke-kontroversiellt ämne och man kan undersöka lärarnas attityder till 

digitalisering och deras vilja/ovilja att samarbeta med bibliotekarier i sin undervisning.   
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Bilaga 1. Intervjuguide. 

 

1. Berätta om den här skolan. 

2. Vem bemannar skolbiblioteket och i vilken omfattning? 

3. Vilken betydelse har skolbiblioteket för den pedagogiska verksamheten? 

4. Hur påverkas skolbibliotekets arbete av skolans styrdokument? 

5. Vad har tillägget om digitalisering inneburit för skolbibliotekets verksamhet? 

6. Hur tolkar du det som står i tillägget om att “Skolbiblioteket har en viktig 

pedagogisk uppgift” i digitaliseringen?  

7. Hur jobbar ni med informationssökning och källkritik? 

8. Vilka är de vanliga hinder man stöter på när man ska implementera ett nytt 

beslut? 

 

 

 

 
 


