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Abstract: With a departure point on the inequality between Swedish 
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with regard to the principal’s responsibility, I have examined 

how responsibility for the school library is implemented in 

practice by conducting and analyzing qualitative interviews 

with five school librarians. The study draws on new 

institutional theory as well as professional theory in order to 

explore what school librarians value in terms of competence 

and education, as well as other factors that may affect the 

school library. Results show that the integration of school 

libraries into regular educational activities is largely dependent 

on the skills, interests and priorities of individuals. School 

librarians require greater recognition from principals and 

teachers as legitimate actors within the institution by being 

included in regulatory, governing documents. Legitimation 

requires principals to recognize the value of the school library 

and to allocate time for its work. The findings show that 

principals have jurisdiction over an area where they may lack 

professional knowledge. The informants emphasize 

professional training and pedagogical skills as integral to the 

legitimation process. 
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1 Inledning 

Under de senaste åren har hållbarhetsfrågor och klimatförändringar hamnat allt mer i 

fokus i människors medvetande. Även i samhällsdebatten och medielandskapet har 

klimatet förändrats och den pågående digitaliseringen håller på att förändra samhället i 

grunden. När nya förutsättningar skapas för demokrati och hållbar utveckling, innebär 

digitaliseringen såväl nya möjligheter som utmaningar och risker. 

 

Regeringen fattade under våren 2017 beslut om en samlad digitaliseringsstrategi som 

innefattar flera samhällsområden, där visionen för ett digitaliserat och hållbart Sverige 

presenteras (Regeringskansliet, 2017a). Det övergripande målet är att ”Sverige ska vara 

bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” (Regeringskansliet, 2017a, s. 

10). För att detta ska uppfyllas preciseras fem delmål inom strategin. Ett av målen handlar 

om digital kompetens, som definieras på följande sätt:  

Delmålet digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med 

digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i 

den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. Digital 

kompetens handlar dels om tekniska färdigheter att använda digitala 

verktyg och tjänster, dels om medie- och informationskunnighet, som 

omfattar de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, 

kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. 

Digital kompetens innefattar även förmågan att följa med i den digitala 

utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en 

anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka 

organisationers eller företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. 

(Regeringskansliet, 2017a, s. 12) 

I arbetet med digitaliseringen har utbildningspolitiken stor betydelse, därför har en 

särskild digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Regeringskansliet, 2017c) tagits fram. 

Där understryks att moderniseringen av Sverige börjar i skolan och att skolbiblioteket har 

en viktig pedagogisk uppgift att utföra i arbetet med att stärka elevers kompetenser i bland 

annat informationssökning och källkritik. 

 

Under hösten 2018 publicerade FN:s barnfond UNICEF en rapport om ojämlikheten i 

skolan i världens rika länder inom EU och OECD. Sverige placerar sig i undersökningen 

på plats 25 av 41 jämförda länder, långt under länder med sämre ekonomiska 

förutsättningar och sist av de nordiska länderna. Studien undersöker samband mellan 

elevers skolresultat och olika faktorer som ursprung, kön, föräldrars socioekonomiska 

bakgrund samt utformningen av själva skolsystemet, och rapporten visar att skillnaderna 

mellan de svenska eleverna ökar ju äldre de blir. Nästan var femte femtonåring saknar de 

grundläggande läskunskaper som behövs för att kunna delta i samhällslivet på ett 

tillfredsställande sätt (UNICEF Sverige, 2018). 

 

Även Skolverket (2018a), som arbetar för en stärkt likvärdighet mellan skolor, har 

genomfört analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader 

mellan olika skolor. Myndigheten bidrar med kunskap om hur likvärdigheten i den 

svenska skolan utvecklas över tid. Begreppet likvärdighet ska i detta fall uppfattas med 

avseende på i vilken utsträckning utbildningen kompenserar för elevers olika 

förutsättningar. Analyserna visar att elevernas socioekonomiska bakgrund har fått en 
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ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även Skolverket konstaterar således att 

skolsegregationen ökar, att elever har blivit allt mer uppdelade mellan skolor utifrån 

socioekonomisk bakgrund, och att skolornas socioekonomiska elevsammansättning har 

fått större betydelse för elevernas betyg. Demografiska faktorer, som exempelvis 

föräldrars inkomst och härkomst, har också betydelse för vilken tillgång barn har till 

medieteknik i hemmet (Statens medieråd, 2017) och skillnader i barns användning av och 

förtroende för olika nyhetsmedier påverkas av faktorer som barnens kön, föräldrarnas 

utbildningsnivå och inkomst samt om föräldrarna är inrikes- eller utrikesfödda (Statens 

medieråd, 2019). 

 

I takt med ökad skolsegregation, klimatförändringar och pågående digitalisering av 

samhället, har jag under utbildningens gång i allt högre grad blivit medveten om det 

svenska biblioteksväsendets demokratiska uppdrag. Under utbildningens avslutande 

kurser valde jag att rikta mitt fokus mot skolbibliotek och blev snart varse den komplexitet 

som råder på området. Skolbiblioteksfrågor rör sig i ett gränsland mellan biblioteks- och 

utbildningspolitik samt medie- och kulturpolitik, vilket skapar en kluven situation som 

präglar hela området (Schultz Nybacka, 2019). 

 

Som beskrivits ovan är olikvärdigheten i den svenska skolan ett faktum. Detsamma gäller 

inte minst tillgången till bemannade skolbibliotek. Jag har därför valt att studera vem som 

ansvarar för skolbiblioteket, hur detta ansvar ter sig i praktiken, samt vilka konsekvenser 

olika skolbibliotekskonstruktioner kan medföra för eleverna.  

1.1 Problemformulering 

I bibliotekslagen preciseras hur det allmänna biblioteksväsendet, däribland skolbibliotek, 

ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, samt främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt (SFS 2013:801, 2 §). Sedan 2011 står det inskrivet i skollagen att elever i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt de frivilliga skolformerna 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, ska ha tillgång till skolbibliotek (SFS 2010:800, 

2 kap. 36 §). Kravet gäller för såväl kommunala som fristående skolor. I bibliotekslagen 

anges också att det är kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän som ansvarar 

för skolbibliotek (SFS 2013:801, 3 §). 

 

Eftersom Sverige har skolplikt (SFS 2010:800, 7 kap.) borde skolbiblioteket enligt lag 

vara den biblioteksform som garanterat når alla barn och unga, och därmed en 

biblioteksform där det allmänna biblioteksväsendet har stora möjligheter att genomföra 

sitt demokratiska uppdrag. I verkligheten har dock långt ifrån alla barn och unga tillgång 

till skolbibliotek. Enligt Kungliga bibliotekets (2019) statistik har de bemannade 

skolbiblioteken blivit färre, trots satsningar för att öka bemanningen exempelvis genom 

statsbidrag avsett för personalförstärkning i skolbibliotek (Regeringskansliet, 2016). 

Totalt sett har endast omkring 37 % av eleverna i grund- och gymnasieskolan tillgång till 

skolbibliotek med en skolbibliotekarie anställd på minst halvtid, och i 33 av Sveriges 

kommuner saknar elever helt tillgång till såväl enskilda som integrerade skolbibliotek 

(Kungliga biblioteket, 2019). 

 

Trots att det finns en stor mängd tvärvetenskaplig, internationell forskning som visar hur 

bemannade skolbibliotek i nära samarbete med ämnesundervisningen har väsentlig 
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betydelse för elevers lärande (Gärdén, 2017), saknar alltså fortfarande många skolor 

relevant skolbiblioteksverksamhet. Okunskapen om skolbibliotekets betydelse är stor hos 

många lärare och skolledare (Skolverket, 2018c). Från och med den 1 juli 2018 gäller 

dock en ny, reviderad läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet, där rektorns 

ansvar för att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens förtydligats1 (Skolverket, 

2018b). 

 

Med anledning av 2018 års reviderade läroplan som syftar till att förtydliga skolans 

uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens (Regeringskansliet, 2017b), vill jag 

undersöka hur skolbiblioteksverksamheten organiseras och eventuellt förändrats sedan 

ändringarna om rektorns ansvar för skolbiblioteket och dess roll formulerades i 

läroplanen. Med tanke på den konstaterade olikvärdigheten och den forskning som finns 

om hur skolbibliotekariens utbildning påverkar skolbibliotekets verksamhet vad gäller 

just digital kompetens (Gärdén, 2017), är det även relevant att studera skolbibliotekets 

bemanning i detta sammanhang. 

 

Sedan tidigare finns liknande studier som genomförts om skolbibliotekariers och/eller 

rektorers syn på skolbiblioteksverksamheten och dess bemanning (se kapitel 3), men 

eftersom de strukturella förutsättningarna nyligen förändrats i och med den reviderade 

läroplanen, anser jag att det är relevant att undersöka om detta haft inverkan på 

skolbiblioteksverksamheten. Studien har sin teoretiska förankring i ett nyinstitutionellt 

perspektiv samt i professionsteorin. Dessa presenteras i korthet längre fram, tillsammans 

med några centrala teoretiska begrepp med relevans för studiens syfte och innehåll. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra med fördjupad kunskap om skolbibliotekariers 

erfarenheter av hur skolbiblioteksverksamhet i grundskolan organiseras och hur 

förutsättningar för en likvärdig, pedagogiskt integrerad skolbiblioteksverksamhet kan 

skapas. 

För att uppnå syftet utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

- Hur ser skolbibliotekarier på sin yrkesroll och dess legitimitets betydelse för en 

ökad likvärdighet i grundskolans skolbiblioteksverksamhet? 

- Vilka förutsättningar anser skolbibliotekarier har betydelse för skolbibliotekets 

möjligheter att vara en del i undervisningen i enlighet med den reviderade 

läroplanen? 

- Hur upplever skolbibliotekarier att rektorer i grundskolan tar ansvar för 

skolbibliotekets verksamhet sedan revideringen av läroplanen den 1 juli 2018? 

Ovanstående frågor kommer jag att söka svar på genom kvalitativa intervjuer med 

skolbibliotekarier i grundskolan, som sedan tolkas och analyseras i ljuset av tidigare 

forskning samt teori. Mitt tillvägagångssätt presenteras närmare i kapitel 4.  

                                                 
1 Efter att denna revidering trädde i kraft har läroplanen reviderats ytterligare en gång, dock inte med några nya formuleringar gällande 

specifikt skolbibliotek (Skolverket, 2019). 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras skolbibliotekens nuvarande situation tillsammans med några 

för studien avgränsande ställningstaganden. Inledningsvis presenteras definitioner av 

skolbibliotek som de formulerats av berörda myndigheter samt ramar för bemanningen 

av skolbibliotek, därefter en kortare genomgång av väsentliga lagar och styrdokument 

samt aktuella statliga strategier och utredningar med relevans för skolbiblioteksområdet.  

2.1 Definitioner och avgränsningar 

2.1.1 Skolbibliotek 

Vad som ryms i begreppet skolbibliotek är inte tydligt definierat i skollagen. I 

propositionen som föregick skollagen anges dock följande definition: ”Med skolbibliotek 

brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som 

ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska 

verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande” (Prop. 2009/10:165, s. 284). 

Skolinspektionen är den tillsynsmyndighet som granskar såväl kommunala som 

fristående skolor. Myndigheten arbetar utifrån följande målbild:  

En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin 

utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och 

trygg miljö. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt 

som möjligt utifrån sina förutsättningar. (Skolinspektionen, 2018a) 

För att elever ska anses ha tillgång till skolbibliotek som används i undervisningen menar 

Skolinspektionen (2018b) att följande krav ska vara uppfyllda:  

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att 

kontinuerligt använda biblioteket som en del i elevernas undervisning 

för att bidra till att nå målen för utbildningen. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språk-

utveckling och stimulera till läsning. 

4. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett stöd 

i elevens lärande och utveckling. (Skolinspektionen, 2018b, s. 7)  

I föreliggande studies redovisning av empiriskt material framgår även hur skolbibliotek 

definieras av de skolbibliotekarier som intervjuats. 

2.1.2 Bemanning av skolbibliotek 

Det finns inte några formella krav på att det ska finnas en skolbibliotekarie, och inte heller 

någon reglering av vem som kan tjänstgöra i skolbibliotek (Skolinspektionen, 2018c). 

Sedan 2016 finns dock ett riktat statsbidrag att söka för personalförstärkning i 
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skolbibliotek. Statsbidraget syftar till att ”öka skolbibliotekets möjligheter att stödja 

elevers lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkutveckling” vilket 

Regeringskansliet (2016) tillkännagav i ett pressmeddelande. I förordningen om 

statsbidraget (SFS 2016:370) anges följande om anställningsvillkor för 

skolbibliotekspersonal: 

Statsbidrag får lämnas för anställning av personal som har utbildning 

inom biblioteks- och informationsvetenskap och som innebär en 

personalförstärkning, i form av en utökad personalnärvaro i 

skolbiblioteken. 

Om sådan personal som anges i första stycket inte finns att tillgå, får 

statsbidrag lämnas för anställning av personal som har annan lämplig 

utbildning. (SFS 2016:370, 6 §) 

Benämningen skolbibliotekarie är inte någon officiell titel på en yrkeskategori. 

International Federation of Library Associations and Institutions, förkortat IFLA (2015), 

presenterar i sina riktlinjer för skolbibliotek följande definition: 

En skolbibliotekarie har ansvar för skolans fysiska och digitala 

läranderum där läsning, undersökningar, forskning, tänkande, fantasi 

och kreativitet är centrala för undervisning och lärande. Denna roll har 

olika benämningar runt om i världen (t.ex. skolbibliotekarie, 

skolbiblioteksmediespecialist, lärarbibliotekarie, professeurs 

documentalistes), men skolbibliotekarie är den term som är vanligast. 

Skolbibliotekarierna har olika meriter världen över, och det finns 

bibliotekarier med eller utan lärarutbildning såväl som bibliotekarier 

med utbildning inom andra biblioteksrelaterade specialområden. 

(IFLA, 2015, s. 26) 

I denna uppsats används begreppet skolbibliotekarie på samma sätt som Skolinspektionen 

(2018c) i den kvalitetsgranskning som presenteras längre fram, det vill säga som en 

benämning för den person som av rektorn har ett utpekat ansvar för skolbiblioteket, vars  

utbildning kan variera. En avgränsning som gjorts för undersökningen är att endast 

grundskolor med kommunal huvudman inkluderats vid insamlingen av empiri, och 

samtliga skolbibliotekarier som intervjuats har sin anställning på skolan, med rektorn som 

chef. 

2.2 Lagar och styrdokument 

2.2.1 Skollag 

I skollagen (SFS 2010:800) anges i andra kapitlet, 35-36 §§, att elever i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

ha tillgång till skolbibliotek. Det fastställs även att för utbildningen ska de lokaler och 

den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska uppfyllas.  

 

Syftet med utbildningen är att alla barn och elever ska utveckla kunskaper och värden och 

att främja ett livslångt lärande. Utbildningen ska även förmedla och förankra respekt för 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Barns och elevers 

olika behov ska mötas och utbildningen utformas därefter, med stöd och stimulans som 

ger dem möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Skolan ska sträva efter att uppväga 



6 

 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillägna sig utbildningen. I samarbete 

med hemmen ska utbildningen också syfta till att ”främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare” (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §). I lagen anges även att utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet, oavsett var 

i landet den anordnas (SFS 2010:800, 1 kap. 9 §). 

 

Skollagens avsnitt om ledning av utbildningen fastställer att det pedagogiska arbetet ska 

ledas och samordnas av en rektor, som särskilt ska verka för utbildningens utveckling. 

Rektorn beslutar även om sin enhets inre organisation och fördelar resurser efter elevernas 

förutsättningar och behov (SFS 2010:800, 2 kap. 9-10 §§) samt ansvarar för att 

systematiskt kvalitetsarbete genomförs under medverkan av lärare, övrig personal och 

elever, med inriktning att nå de mål som anges i skollagen och andra styrdokument 

gällande skolan (SFS 2010:800, 4 kap. 4-5 §§). 

2.2.2 Bibliotekslag 

I bibliotekslagen (SFS 2013:81) anges att skolbibliotek är en del av det allmänna 

biblioteksväsendet, och ska därmed vara med och verka för att utveckla det demokratiska 

samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i 

det allmänna biblioteksväsendet ska även främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt (SFS 

2013:81, 2 §). Verksamheten ska finnas tillgänglig för alla, och personer med 

funktionsnedsättning ska ägnas särskild uppmärksamhet, bland annat genom att utifrån 

deras olika förutsättningar och behov erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att 

kunna ta del av information. Andra prioriterade grupper är de nationella minoriteterna 

och personer med annat modersmål än svenska, som bland annat ska erbjudas litteratur 

på de nationella minoritetsspråken, andra språk än de nationella minoritetsspråken och 

svenska, samt lättläst svenska (SFS 2013:81, 4-5 §§). 

2.2.3 Läroplan 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018b) 

inleds med ett kapitel om skolans värdegrund och uppdrag. I detta hänvisas till de 

grundläggande demokratiska värden som anges i skollagen och det fastslås bland annat 

att skolan ska arbeta för och utifrån förståelse och medmänsklighet, saklighet och 

allsidighet, erbjuda en likvärdig utbildning och vara tydlig med vilka rättigheter och 

skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Skolan ska vara en god miljö för 

utveckling och lärande, och hela tiden arbeta med att utveckla sin verksamhet i strävan 

mot de nationella målen.  

 

Övergripande mål och riktlinjer anges i kapitel två, där bland annat de normer, värden 

och kunskaper som elever bör ha utvecklat i grundskolan presenteras. Dessa mål anger 

inriktningen på skolans arbete. I kapitlet finns även ett särskilt avsnitt om rektorns ansvar. 

Förutom de övergripande ansvarsområden som även nämns i skollagen, finns några 

punkter angivna om rektorns särskilda ansvar för olika områden, däribland följande: 

Skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna 

söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till 

och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 
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digitala verktyg. […] 

 

Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. 

(Skolverket, 2018b, s. 17) 

Vid sidan av de inledande kapitlen i läroplanen, nämns även skolbibliotek i kursplanerna 

i ämnena svenska och svenska som andraspråk i samband med presentationen av ämnenas 

centrala innehåll rörande informationssökning och källkritik. I flera andra kursplaner 

nämns hur eleverna ska använda sig av och utveckla ett källkritiskt förhållningssätt, 

exempelvis i ämnen som biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap, där elever uppmanas att resonera kring olika källors användbarhet, 

trovärdighet och relevans (Skolverket, 2018b). 

2.3 Aktuella statliga initiativ 

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (Regeringskansliet, 2017c) syftar 

till att grundlägga det fortsatta arbetet för att med digitaliseringens möjligheter förbättra 

måluppfyllelsen och öka likvärdigheten i skolan. Skolväsendet spelar en central roll för 

utvecklandet av digital kompetens och förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen 

och våra liv.  

 

I Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap 

och likvärdighet (SOU 2017:35) presenteras de så kallade ”systemsvagheter” (SOU 

2017:35, s. 14) som kännetecknar den svenska skolan. Bland dessa nämns exempelvis 

många skolhuvudmäns ”sviktande kapacitet och ansvarstagande” (SOU 2017:35, s. 14), 

att kompetensförsörjning till lärar- och skolledaryrken inte är tillräcklig samt att 

förutsättningarna för professionsutveckling är bristande, och att det finns 

kvalitetsskillnader mellan skolor till följd av skolsegregationen. Konkreta förslag med 

syfte att höja elevers kunskapsresultat, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka 

likvärdigheten i skolan presenteras. Bland annat framförs följande: 

[D]et är viktigt att skolan organiseras på så sätt att rektor kan 

prioritera det pedagogiska ledarskapet och vara ett stöd för lärarna. 

Det är vidare av stor betydelse att lärare kan fokusera på 

undervisningen och frigörs från administrativa och andra sysslor i den 

mån det är möjligt. Det är exempelvis angeläget att det finns en väl 

fungerande elevhälsa med bland annat kuratorer och psykologer, och 

att det finns skolbibliotekarier och lärarassistenter. (SOU 2017:35, s. 

211) 

Frågan om bemannade skolbibliotek förekommer även i Läsdelegationens betänkande 

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57).  

Regeringsuppdraget syftade till att samla aktörer runt insatser för läsning såväl i som 

utanför skolan och ”bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar 

för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser” (SOU 2018:57, s. 13). Efter en 

kartläggning av läsfrämjande arbete har ett antal områden med utvecklingsmöjligheter av 

särskild vikt för barns och ungas läsning identifierats, och förslag till förbättringar 

lämnats. Bland dessa förtydligas vikten av att i skolan tidigt och systematiskt kartlägga 

eventuella läs- och skrivsvårigheter hos elever för att möjliggöra stödinsatser, exempelvis 

vad gäller läromedel eller lärverktyg. Positiva effekter av språkutvecklande arbete i alla 
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skolämnen betonas, i synnerhet för nyanlända elever och de elever som inte har svenska 

som sitt modersmål.  

 

Skolverket (2018c) fick i uppdrag av regeringen att redovisa i vilken mån skolbibliotekets 

funktion och skolbibliotekariernas kompetens används på bästa sätt för att stärka 

utbildningens kvalitet. Med stöd i tidigare forskning och samråd med olika aktörer som 

berörs av skolbiblioteksfrågan, föreslås ett antal åtgärder. Bland dessa nämns behovet av 

att förtydliga skolbibliotekets pedagogiska och integrerade funktion i skollagen, att öka 

kunskapen om skolbibliotekens roll och skolbibliotekariers kompetens hos lärare och 

skolledare, samt att öka kompetensen hos utbildade skolbibliotekarier för att i så hög grad 

som möjligt kunna bidra till skolans måluppfyllande arbete. 

 

I Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi (Fichtelius, 

Persson & Enarson, 2019) sammanfattas arbetet med att stärka och utveckla hela det 

svenska biblioteksväsendet, som sysselsatt Kungliga biblioteket de senaste fyra åren. 

Inom ramen för utvecklandet av strategin har flertalet rapporter sammanställts, några med 

fokus på skolbibliotek (se Gärdén, 2017; Schultz Nybacka, 2019). I strategiförslaget 

presenteras det främsta målet med all biblioteksverksamhet: ”att stärka bildningen och 

därmed demokratin” (Fichtelius et al., 2019, s. 1). Målet baseras på visionen om ett 

bibliotek för alla, med hänsyn till olika människors behov och förutsättningar. Vägen till 

målet föreslås gå via sex arbetsområden eller ”medel”: bibliotek som samhällets öppna 

rum, läsning, lärande, forskning, nya digitala bibliotekstjänster och en gemensam 

infrastruktur. Angående skolbibliotek sammanfattas att dagens skolbiblioteksverksamhet 

inte är tillräckligt utbyggd, finansierad och integrerad med skolan, vilket får konsekvenser 

för likvärdigheten inom skolvärlden och i förlängningen för samhället. Att skolbiblioteket 

är obligatoriskt måste få större genomslag i praktiken. Kraven i skollag och läroplan bör 

skärpas, så även tillsynsverksamheten. Skolbibliotekariens profession behöver stärkas, 

och utbildade skolbibliotekarier ses som nyckelpersoner i arbetet med skolbibliotek som 

del av den pedagogiska verksamheten. Det behövs fler utbildade skolbibliotekarier, och 

bättre samverkan med lärare och ledning. Rektorer behöver stärkta kunskaper om hur 

skolbibliotek kan integreras med den pedagogiska verksamheten (Fichtelius et al., 2019). 
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3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning samt rapporter och utredningar utförda på 

uppdrag av myndigheter eller intresseföreningar med relevans för kommande analys av 

uppsatsens frågeställningar. På grund av utrymmesskäl har ett urval fått göras, med 

följden att denna litteraturöversikt inte ska ses som komplett. Litteraturen presenteras i 

teman som relaterar till de frågeställningar som undersöks i uppsatsen.   

3.1 Bemanning, kompetens och profession 

Edvinsson (2018) diskuterar i sin masteruppsats synen på skolbibliotekariers kompetens 

och har intervjuat åtta rektorer vid kommunala grundskolor i Östergötlands län. Dessutom 

har en dokumentstudie av två olika organisationers riktlinjer för skolbibliotekarier 

genomförts, där IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek och fackförbundet DIK:s 

kompetenskriterier får representera professionens syn på kompetensbehoven hos 

skolbibliotekarier. Lundmarks kompetensblomma används som modell för den tematiska 

innehållsanalysen.  

 

Edvinsson tar sig an problemet med att rektorn får stort utrymme för egen tolkning av 

skolbibliotekarieuppdragets innehåll och omfattning, då det inte finns några formella 

definitioner angående vilken kompetens som förutsätts för att skolbiblioteket ska kunna 

uppfylla sitt syfte. I studien framkommer att de rektorer som anställt en fackutbildad 

bibliotekarie ser att detta inneburit ett mervärde, medan rektorer som löst 

bemanningsfrågan på andra sätt inte kan se vad någon med bibliotekarieutbildning skulle 

kunna tillföra verksamheten som inte redan finns. Flera rektorer saknar kunskap om vad 

en utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap innebär. Det finns även en 

diskrepans mellan bibliotekariers funktionella kompetens och verksamhetens behov, det 

vill säga att arbetsgivare söker en annan kompetens än den som lärosätena tillhandahåller.  

 

Edvinsson redogör för hur rektorerna värderar yrkestekniska, personliga och sociala 

kompetenser högst, vilket bekräftar tidigare forskning. De yrkestekniska kompetenser 

som är önskvärda enligt rektorerna rör pedagogik, medie- och informationskompetens 

samt litteraturkunskap. I Edvinssons studie beskriver rektorerna skolbibliotekarier som 

medie- och informationskompetenta med god litteraturkännedom, men de efterfrågar en 

högre pedagogisk och framför allt social kompetens. I rekryteringsprocesser har sociala 

och personliga kompetenser i många fall varit mer avgörande än den formella 

fackutbildningen. En skillnad mellan rektorers och professionens syn på 

skolbibliotekariens roll kommer till uttryck i att professionen anser att skolbibliotekarien 

har ett strategiskt kompetensbehov då en skolbibliotekarie ska kunna fungera som stöd 

för skolledning och delta i den övergripande planeringen av skolans verksamhet. Det är 

inte en roll som rektorerna lyfter fram.  

 

Blom och Tell (2017) diskuterar i sin masteruppsats skolbibliotekariens profession, 

genom att utifrån skolbibliotekariers beskrivningar av sin yrkesroll undersöka om och i 

så fall hur gränsen mellan skolbibliotekariers och lärares praktikgemenskaper överskrids. 

Som exempel för samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier lyfts metoden guided 

inquiry, eller vägledd undersökning, och enbart skolbibliotekarier med erfarenhet av 

arbetssättet har intervjuats. Studien anlägger ett praktikteoretiskt perspektiv genom att 
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utgå ifrån teorin om praktikgemenskaper av Lave och Wenger. Professionsteori används 

som kompletterande teori.  

 

I studien bekräftas den tidigare forskningen om att det saknas en tydlig yrkesroll för 

skolbibliotekarier. I sin resultatanalys kommer dessutom Blom och Tell fram till att 

skolbibliotekarieprofessionen har svårt att utvecklas då yrkesrollen är ”påtagligt 

personbunden” (Blom & Tell, 2017, s. 56), så utvecklingen sker till stor del på individuell 

basis istället för inom professionen. De problematiserar strategin att lyfta fram 

skolbibliotekens eldsjälar i rampljuset om syftet är att stärka skolbibliotekariens 

profession. Istället bör skolbibliotekarieprofessionen stärkas genom den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningsanknytningen och skolutveckling på vetenskaplig 

grund. 

 

Gustafsson (2015) beskriver i sin kandidatuppsats hur fem skolbibliotekarier i olika 

kommuner uppfattar sin yrkesroll och arbetssituation i den organisation de arbetar i. Hon 

ställer frågan ”är skolbibliotekarier bibliotekarier eller är de pedagoger?” (Gustafsson, 

2015, s. 14) och analyserar skolbibliotekariernas utsagor med utgångspunkt i Øroms sex 

identifierade yrkesroller: kulturförmedlaren, ämnesspecialisten, dokumentalisten, 

socialarbetaren, informationsorganisatören och informationsförmedlaren. Rollerna är 

sällan helt åtskilda och kan förekomma samtidigt hos bibliotekarierna. Gustafsson har 

även lagt till en sjunde roll: upplevelseförmedlaren, som utgår ifrån Schreibers utveckling 

av Øroms modell. För att undersöka graden av delaktighet i den pedagogiska 

verksamheten använder Gustafsson även Kuhlthaus taxonomi där bibliotekarier kan ha 

en pedagogisk roll som organisatör, föreläsare, instruktör, handledare och slutligen 

rådgivare. Även i detta fall utesluter inte rollerna varandra, utan kan finnas med i olika 

hög grad.  

 

I Gustafssons studie framträder den kulturförmedlande rollen i första hand, men även 

ämnesspecialist- respektive informationsförmedlarrollen. Den minst märkbara rollen är 

dokumentalisten. Den upplevelseförmedlande rollen framkommer i samband med 

skolbibliotekariernas aktiviteter för marknadsföring av skolbiblioteket, dock går alla 

rollerna in i varandra. Skolbibliotekariernas pedagogiska roll är också återkommande i 

empirin och Gustafsson beskriver hur hon uppfattar att skolbibliotekarier känner sig som 

rådgivare eller konsulter som visar vägen till nya arbetssätt. Ytterligare en yrkesroll 

föreslås: den projektledande rollen. Denna visar sig då skolbiblioteksverksamheten ska 

utvecklas och det inte räcker att vara pedagog eller bibliotekarie.  

 

Rektorn ger sällan specificerade arbetsuppgifter till skolbibliotekarierna, utan de 

bestämmer själva sin agenda. Gustafsson föreslår att en tydligare arbetsbeskrivning kan 

leda till utveckling av skolbiblioteksverksamheten, samt att olika policydokument är 

betydelsefulla för att tydliggöra skolbibliotekariens olika roller för övrig personal i 

skolan. Gustafsson ger även uttryck för att skolbiblioteksverksamhetens organisation 

påverkar skolbibliotekariers uppfattning av sin yrkesroll. Hon menar att de 

skolbibliotekarier som intervjuats verkar uppleva sin arbetssituation ganska likartad trots 

olika anställningsförhållanden och förvaltningstillhörighet. Dock uttrycktes en vilja att 

vara anställd av skolan för en större möjlighet att påverka verksamheten, samt öka känslan 

av tillhörighet och delaktighet. Skolbibliotekarierna uttryckte att de var ensamma i sin 

yrkesroll, och att rektorerna inte verkar insatta i skolbiblioteksverksamheten utan litar på 

att bibliotekarierna vet vad som ska göras och hur det ska göras. Det är svårt att få tiden 
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att räcka till för samarbeten med lärare och skolbibliotekarierna vill mer än de har 

möjlighet att genomföra.  

3.1.1 Bibliotekarieyrkets professionalisering 

Hansson (2018) beskriver vad som utmärker bibliotekarieprofessionen och hur den 

formats över tid. Bibliotekarieyrkets utveckling mot en profession beror på hur 

professionsbegreppet definieras, vilket behandlas mer ingående i kapitel 4. Genom 

historien har ett växelspel av utbildning, personliga egenskaper och praktisk 

yrkeserfarenhet haft betydelse för professionsutvecklingen. Att sköta ett bibliotek var 

under en lång tid en frivillig syssla, ofta uppfattad som ett kall där personliga egenskaper 

hade stor betydelse – en föreställning som levde kvar inom bibliotekarieyrket långt in på 

1900-talet. Att utbildningar etablerades och ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 

så småningom inrättades som akademisk disciplin har legat till grund för 

professionaliseringen.  

I perioder har bibliotekarieprofessionen ”präglats av en viss inre splittring”,  skriver 

Hansson (2018, s. 25), då uppdelningen mellan forskningsbibliotekarier och folk- och 

skolbibliotekarier blivit tydlig till exempel genom hur dessa organiserats i olika 

fackförbund och branschorganisationer. Bibliotekarieprofessionens utveckling hänger 

även samman med utvecklandet av den svenska välfärdsstaten och utbyggnaden av den 

offentliga sektorn. Det har funnits en strävan efter att samordna hela bibliotekssektorn till 

ett sammanhållet system, men biblioteksfrågor har ofta flyttats mellan olika 

politikområden, vilket komplicerat en sådan samordning: 

Dessa strukturella förskjutningar och otydliga gränsdragningar har 

indirekt påverkat bibliotekarieprofessionen, såtillvida att denna 

politikområdesgräns skär rakt genom sektorn och delar folkbiblioteken 

(som i regel sorterar under kulturpolitiken) och forskningsbiblioteken 

(som sorterar under utbildningspolitiken) medan de integrerade 

skolbiblioteken ofta hamnar mitt i – eller kanske snarare emellan. 

(Hansson, 2018, s. 26) 

3.2 Skolbiblioteket i undervisningen 

I den översikt om skolbiblioteksforskning som sammanställts av Gärdén (2017) inom 

ramen för arbetet med en nationell biblioteksstrategi, presenteras ett stort antal 

forskningsbidrag, såväl svenska som internationella. Gärdén har identifierat några 

återkommande teman:  

 Vikten av samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier. 

 Vikten av stöd hos skolledning.  

 Problemen med att lärarna har för låg kunskap om 

skolbibliotek.  

 Skolbibliotekets etablerade betydelse för läsning.  

 Arbete med att främja informationskompetens, om det 

förekommer, sker ofta i skuggan av det läsfrämjande arbetet. 
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 Brist på fackkunskap eller utbildning hos de som arbetar i 

skolbiblioteket påverkar riktning och kvalitet. (Gärdén, 2017, 

s. 89) 

För att skolbiblioteket ska kunna bidra till elevernas språkutveckling, läsförmåga och 

lärande av informationskompetens krävs alltså enligt forskningen samverkan mellan 

lärare och skolbibliotekarie, en utbildad bibliotekarie, att skolbiblioteket har legitimitet i 

skolan och stöd från skolledningen, att det finns relevanta fysiska och digitala resurser 

samt att bibliotekslokalen är ändamålsenlig och anpassad till olika elevgruppers behov. 

När rätt förutsättningar finns kan skolbiblioteket spela en stor roll för elevers lärande.  

 

Det finns stora variationer i hur kunskapen om skolbibliotekens betydelse ser ut på olika 

skolor runt om i landet och i världen, och verksamheterna kan se mycket olika ut. Även 

möjligheterna till kompetensutveckling och hur väl insatta skolbibliotekarier är i 

forskning om elevers läsning eller informationspraktiker varierar kraftigt, skriver Gärdén. 

Skolbibliotekariens utbildning spelar stor roll för skolbiblioteksverksamhetens 

utformning och innehåll. Skolor och skolbibliotek där fackutbildad bibliotekarie saknas 

arbetar oftare mer ensidigt med läsning och litteraturförmedling, och involveras inte i att 

utveckla elevernas informationssökning, informationsanvändning samt källkritiska 

förmågor i samma utsträckning som på skolor med utbildad skolbibliotekarie. 

 

Skolinspektionen (2018c) redovisar i en kvalitetsgranskningsrapport skolors insatser för 

att använda skolbibliotek som pedagogisk resurs. I rapporten redovisas resultat från 20 

grundskolor, såväl kommunala som fristående, med inriktning på årskurserna 4-6. De 

skolbibliotek som granskats ingår sällan i skolans pedagogiska verksamhet som en 

integrerad del, och skolbiblioteket används inte på ett likvärdigt sätt. Skolbiblioteken 

används framför allt inom delar av ämnet svenska, medan elever med annat modersmål 

än svenska sällan får tillgång till relevant litteratur på sitt modersmål med hjälp av 

skolbiblioteken. Det framgår av granskningen att det är stor skillnad mellan 

skolbibliotekens bestånd av böcker och media samt att skolbibliotekariens utbildning och 

anställningsgrad varierar. Det finns en osäkerhet kring hur skolbibliotekets arbete med att 

stärka elevernas digitala kompetens ska genomföras, och flera skolbibliotek bidrar inte 

till att stärka elevers medie- och informationskunnighet (MIK) eller källkritiska förmågor. 

I skolbiblioteksverksamheten tas sällan frågor om värdegrund eller jämställdhet upp, och 

det är ovanligt att skolbiblioteket är synligt i skolans systematiska kvalitetsarbete.  

 

Rektorns ansvar för skolbibliotek rör oftast dess fysiska förutsättningar, såsom lokaler, 

bestånd och bemanning. Dock saknas vid ett flertal skolor att rektorn tar ansvar för att 

skolbiblioteket ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten, exempelvis 

genom att skapa strukturer för att skolbibliotekarie och lärare ska kunna planera för 

gemensam undervisning, eller genom uttalade positiva förväntningar. Skolinspektionen 

konstaterar: ”Om rektorerna inte tydligt definierar vilket uppdrag skolbibliotekarien har 

och hur lärarna förväntas samverka med skolbibliotekarien blir förutsättningarna dåliga 

för att skolbiblioteket verkligen ska vara en aktör i elevernas samlade kunskaps-

utveckling” (Skolinspektionen, 2018c, s. 25). 

 

I rapportens avslutande diskussion problematiseras de konsekvenser som den konstaterat 

bristande likvärdigheten kan innebära för eleverna:  
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I de skolor skolbibliotekarien har mycket begränsad tid för sitt uppdrag 

är det risk att eleverna inte får det viktiga stöd skolbiblioteket kan och 

ska utgöra för att de ska gå vidare i sin läsning och vidga sitt intresse 

för att läsa. Detsamma gäller elevernas digitala kompetens – om 

skolbibliotekarien inte har tid eller kunskap att arbeta med detta är 

risken stor att eleverna inte får de kompetenser inom området de har rätt 

till och behöver. (Skolinspektionen, 2018c, s. 21) 

De varierande förutsättningarna på olika skolor påverkar eleverna på respektive skola, 

och vilken skola eleverna går på kan ha betydelse för vilken tillgång de får till de 

kompetenser och resurser som ett välfungerande skolbibliotek kan innebära. Valet av 

skola kan riskera att eleverna inte får någon vana att använda bibliotek. Tillgången till 

skolbibliotekets verksamhet är inte heller enbart beroende av vilken skola eleverna går 

på, utan även vilka lärare eleverna möter och dessas inställning till skolbiblioteket 

(Skolinspektionen, 2018c).  

3.2.1 Likvärdiga skolbibliotek 

Thomas (2013) har på uppdrag av Svensk Biblioteksförening sammanställt en 

skolbibliotekspolitisk översikt som enligt dåvarande generalsekreteraren Niclas 

Lindbergs förord ska ”mana till ökat engagemang hos regering, myndigheter och 

skolornas huvudmän för att ge varenda unge i Sverige tillgång till det skolbibliotek de har 

rätt till” (Thomas, 2013, s. 3). Med en sådan utgångspunkt är det uppenbart att 

olikvärdigheten uppfattats som ett problem, och Thomas beskriver hur skolbiblioteken 

ofta fått stå tillbaka vid satsningar på andra områden, trots en lång tradition av enighet 

kring dess värde. Som förklaring till varför det ser ut som det gör på skolbiblioteks-

området påtalas ofta en resursbrist, men Thomas tror snarare att det handlar om 

prioriteringar, som i sin tur kan ha ett samband med en avsaknad av tydliga mål.  

 

I rapporten presenteras historiska tillbakablickar på vilka skolbiblioteksfrågor som varit 

aktuella vid olika tider och under vilket politikområde de sorterats. Vidare beskriver 

Thomas skolbibliotekariens yrkesroll och dess utveckling över tid, liksom 

skolbiblioteksbegreppet samt ett antal intresseorganisationer och deras bild av 

skolbibliotek. Thomas presenterar kritik mot den då relativt nya skollagen, där 

möjligheten till olikhet vad gäller hur skolbibliotek ordnas betonas istället för att 

framhålla behovet av likvärdiga skolbibliotek. Det kan möjligen förklaras med statens 

ovilja att reglera kommunal verksamhet i detalj. Även traditionen med lärarbibliotekarier 

kan ha bidragit till att skolbibliotekariebefattningen ses som en bisyssla. Dessutom har 

folkbibliotek i många fall kompenserat för bristande skolbibliotekssatsningar i Sveriges 

kommuner (Thomas, 2013). 

 

Schultz Nybacka (2019) har på uppdrag av den nationella biblioteksstrategin utfört en 

fördjupad studie av betydelsen av ett bemannat skolbibliotek för elevers lärande och 

måluppfyllelse, som presenteras i rapporten Värdet av skolbiblioteket: en verksamhet för 

hållbar utbildning och bildning. Som en drivande, underliggande problemställning finns 

frågan om hur det kommer sig att skolbiblioteksverksamheten ser så olika ut i Sverige, 

trots reglering av området. I rapporten presenteras de tre sammanlänkade områdena 

organisation, pedagogiskt arbete samt elevernas resultat och måluppfyllelse. Det 

sistnämnda området är det överordnade uppdraget för organisationen och vad det 

pedagogiska arbetet ska sträva mot. Schultz Nybacka beskriver hur rapporten främst 

kretsar kring det första området, det vill säga organisering, ledning, styrning och 
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samverkan, eftersom det fortfarande finns svenska kommuner där bemannade 

skolbibliotek saknas helt och därmed hindrar likvärdighet i tillgång till 

skolbiblioteksverksamhet: ”Det går helt enkelt inte att ha ett pedagogiskt arbete där 

skolbiblioteken är integrerade om det saknas en bemannad organisation”, konstaterar 

Schultz Nybacka (2019, s. 8). 

 

I rapporten diskuterar Schultz Nybacka att skolbibliotek ofta framhålls som en 

pedagogisk resurs, ett uttryck som hon menar är problematiskt. ”Formuleringen 

pedagogisk resurs verkar användas som argument för att rättfärdiga skolbiblioteket och 

skänka det en starkare legitimitet i en pressad skolvärld, som behöver använda alla 

tillgängliga medel för att utvecklas i en god riktning” (Schultz Nybacka, 2019, s. 10) och 

hon understryker att själva begreppet pedagogisk resurs är ”högst beroende av hur väl 

resursen omsätts och används i praktiken” (Schultz Nybacka, 2019, s. 10).  

3.3 Rektorns ansvar och syn på skolbibliotek 

Det finns ett antal studentuppsatser på kandidatnivå som behandlar skolbibliotek utifrån 

ett ledningsperspektiv. Gecevic och Nyqvist Johnsson (2017) har utfört en studie om 

grundskolerektorers inställningar till skolbiblioteksverksamhet i socioekonomiskt 

välmående områden i Göteborg, med fokus på de resonemang som förs om 

skolbibliotekens betydelse och de överväganden som påverkar den ekonomiska 

resursfördelningen. I studien framkommer hur skollagens utrymme för tolkning 

möjliggör rektorers skiftande uppfattningar i skolbiblioteksfrågor, men även att 

rektorernas engagemang och intresse för skolbibliotek påverkar hur dessa bedrivs på 

skolorna. Även Larsson (2016) har sett betydelsen av rektorns personliga förhållningssätt 

till skolbibliotek. Hon genomförde en enkätundersökning om hur skollagens 

formuleringar om tillgång till skolbibliotek tolkats och implementerats av rektorer vid ett 

antal skolor i Skåne, och analyserade vad deras tolkningar berättar om rektorers syn på 

skolbibliotekens betydelse.  

 

Hütten och Johansson (2014) utförde en kvalitativ studie av hur rektorers syn på 

skolbiblioteket och sin egen yrkesrolls betydelse påverkar hur skolbiblioteks-

verksamheten integreras i undervisningen. Flera rektorer i studien menar att vilja finns att 

göra mer för att stärka skolbibliotekets pedagogiska roll, men att tid och resurser saknas. 

 

Nilsson och Salmi (2012) undersökte hur rektorer ser på skolbiblioteksverksamhet 

generellt och på den skola rektorerna själva arbetar på. De studerade även rektorernas syn 

på skolbibliotekarien och om det innebar någon skillnad för verksamheten beroende på 

om skolbiblioteken bemannas med en lärarbibliotekarie eller en fackutbildad 

bibliotekarie. I studien pekar Nilsson och Salmi på vikten av att rektorer kommunicerar 

sina förväntningar på skolbibliotekets verksamhet till den person som anställs som 

skolbibliotekarie, så att båda parter vet om de delar samma vision för verksamheten. Det 

framkommer även att såväl fackutbildade bibliotekarier som lärarbibliotekarier har sina 

respektive för- och nackdelar för skolbiblioteket. Med hjälp av Loertschers taxonomier 

för skolbibliotekarier och rektorer har författarna sett att bemanning och öppethållande, 

respektive ledarskap, stöd och engagemang är avgörande faktorer för ett framgångsrikt 

skolbibliotek.  
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4 Teori 

I detta avsnitt förklaras det teoretiska perspektiv som anlagts på undersökningen. Utifrån 

ett nyinstutionellt perspektiv har studien sin utgångspunkt i att bibliotek och skola kan 

ses som två skilda institutioner i samhället, representerade av två skilda professioner: 

bibliotekarieprofessionen och lärarprofessionen. Därmed blir även specifika 

professionsteoretiska antaganden relevanta. Några grundläggande drag för dessa 

teoribildningar presenteras nedan, därefter följer ett kortare resonemang kring begreppet 

ansvar. 

4.1 Nyinstitutionell teori 

Kann-Christensen (2008) förklarar institutionell teori så som den används inom 

biblioteksforskning. Gemensamt för de teorier som samlas under benämningen 

institutionell teori är att de utgår ifrån ett intresse för organisatoriska och sociala 

beteenden, genom att studera och sätta fokus på institutioner och institutionaliserade sätt 

att agera och tänka inom ett organisatoriskt fält. Ett fält är ett sammanhängande komplex 

av olika organisationer som verkar i ett inbördes samspel. Inom fältet finns en gemensam 

uppfattning om vilka institutionaliserade normer, regler och sätt att tänka och agera som 

förekommer, medvetet eller omedvetet. Biblioteksfältet består således inte enbart av 

bibliotek utan även av andra institutioner och organisationer som påverkar biblioteken 

och delar dessas institutionaliserade normer och värderingar, detsamma gäller för skolan. 

Det kan till exempel röra sig om intresseorganisationer och lärosäten.  

 

Begreppet institution används i dagligt tal ofta som en alternativ benämning på offentliga 

organisationer. Denna definition ingår, men är endast en del av vad begreppet innefattar 

inom den institutionella teorin. En institution kan ses både som en praktik och som en 

struktur. Kann-Christensen väver samman olika definitioner till en, som innefattar såväl 

de praktiska som de strukturella dragen: institutioner betraktas som sociala 

beteendemönster som är institutionaliserade i den mening att de reproduceras och tas för 

givna inom ett fält, på ett sätt som gör att de framstår som objektiva strukturer. När 

människor gör vad som förväntas av dem och vad som tas för givet i ett visst 

sammanhang, upprätthålls eller reproduceras institutionerna. Det är denna process som 

kallas institutionalisering. Den sker rutinmässigt och omedvetet, och gör att vad som i 

själva verket är socialt eller kulturellt konstruerat framstår som givna sanningar.  

 

Ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori är legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Legitimitetsbegreppet fokuserar i likhet med begrepp som status och rykte på 

organisationers kulturella faktorer. Genom att vara del av ett fält får alla tillgång till 

samma legitimitet. Eftersom organisationer är verksamma i större sociala system, måste 

deras handlingar och användning av resurser accepteras som legitima av det överordnade 

systemet. Om det uppstår olikheter mellan värdesystemen i organisationer och deras 

omgivning, hotas den organisatoriska legitimiteten. För att undvika att förlora legitimitet 

anpassar sig därför organisationer till omgivningens föränderliga normer (Eriksson-

Zetterquist, 2009). 

Hansson (2010) beskriver konceptet institutionell identitet som främst används inom 

organisationspsykologi, exempelvis vid studier av hur anställda förmås att införliva 

ledningens visioner för sin organisation eller sitt företag till en sådan grad att de själva 
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identifierar sig med visionen på ett personligt plan. Med en sådan tydlig identifiering 

inom organisationen blir det lättare att även förmedla denna och profilera sig gentemot 

utomstående på ett samlat sätt, vilket kan löna sig, samtidigt som det underlättar kontroll 

inom organisationen. Inom organisationspsykologin studeras även identifikations-

processer ur ett socialt perspektiv, som kan sträcka sig utanför den enskilda 

organisationen. Professionell identitet kan studeras ur detta perspektiv, då normer och 

värderingar inom en profession kan ha större betydelse för individen än den enskilda 

arbetsplatsen.  

4.2 Professionsteori 

Hansson (2018) har på uppdrag av den nationella biblioteksstrategin sammanställt en 

rapport rörande profession, forskning och utbildning, där bibliotekarieyrkets 

utbildningsgrund behandlas med syfte att belysa yrkets roll och förutsättningar utifrån 

olika omvärldsförändringar samt hur professionen kan stärkas med stöd av de biblioteks- 

och informationsvetenskapliga utbildningarna. I nuläget finns ingen formell koppling 

mellan yrkestiteln bibliotekarie och en viss utbildning. Det finns dock en rådande praxis 

i Sverige, nämligen att grunden för yrkets kompetens formuleras inom ramen för 

biblioteks- och informationsvetenskap som akademisk disciplin.  

 

Inom professionsforskningen förekommer flera perspektiv som bland annat berör hur 

professioner förhåller sig till varandra. Gemensamt för samtliga är dock att det finns en 

enighet kring utbildningens grundläggande betydelse för professionens utveckling 

(Hansson, 2018). Brante (2009) beskriver professioner som ”yrken som baserar sin 

verksamhet på vetenskaplig forskning” (Brante, 2009, s. 15). Han förklarar skillnaden på 

de ”klassiska professionerna” såsom exempelvis läkare, ingenjör, arkitekt, ekonom, och 

de så kallade ”semiprofessionerna”, till exempel sjuksköterska, socionom, lärare och 

bibliotekarie. Begreppet ”semiprofession” ska uppfattas utan värdering, och innebär att 

de ingående yrkena innehar vissa av de klassiska professionernas attribut, men inte 

samtliga, eller i lägre utsträckning. De är även kopplade till välfärdssamhällets framväxt 

och tillhör ofta den offentliga sektorn. Inom semiprofessionerna finns en karakteristisk 

spänning mellan den akademiska och den praktiska sidan av ämnet. Detta skapar debatt 

mellan personer som vill öka den teoretiska anknytningen och forskningen, och personer 

som anser att det är den praktiska yrkeserfarenheten som bör utgöra grunden för ämnet, 

skriver Brante (2009).  
 

Begreppet profession är svårt att definiera eftersom det är beroende av samhällets 

utveckling. Definitionen har därmed varierat genom historien och ständigt speglat sin 

samtid. Brante kritiserar hur flera av de tidigare definitionerna strävar efter att gälla 

oberoende av tid och plats, och menar snarare att en profession kan visa olika egenskaper 

i skilda situationer, tidpunkter och samhällsordningar, samt att definitionerna alltid är 

kulturellt betingade. Dock gör han ett försök att sammanfatta professionsbegreppet i 

följande definition: ”Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt 

autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta 

kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, 

skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten” (Brante, 2009, s. 28).  

 

Abbott (1988) hävdar att professioner utgör ett specifikt socialt system, där delarna är 

beroende av varandra och förändringar i en del av systemet överförs till andra delar. Han 

beskriver hur olika professioner, i synnerhet närliggande sådana, konkurrerar om 
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områden som de försöker monopolisera. Begreppet jurisdiktion beskriver en professions 

upplevda rättigheter till ett sådant område. 

4.3 Ansvar 

I den reviderade läroplanen har rektorns ansvar för att skolbibliotek ska integreras i 

undervisningen förtydligats. Ansvar är dock ett förhållandevis otydligt och 

mångfacetterat begrepp som kan förstås och tolkas på olika sätt beroende på sammanhang 

och vilka aktörer som är inblandade. Ansvar handlar om sociala relationer, om normer, 

regler och förväntningar. Ansvarsbegreppet kan vara kopplat till skyldigheter som någon 

har utifrån en roll, position eller ett frivilligt engagemang, men kan också handla om att 

följa regler eller att ta på sig skulden för något. Grafström, Göthberg och Windell (2010) 

beskriver hur ett tidsperspektiv avgör hur begreppet kan förstås. Författarna presenterar 

två centrala definitioner kopplade till om ansvaret är framåtriktat och tydliggör samt 

fördelar vem som tar ansvar för vad, eller om det är bakåtriktat, det vill säga klargör vem 

som anses vara ansvarig för vad som inträffat. Utifrån tidsperspektivet kan ansvar förstås 

som ansvarstagande (responsibility) respektive ansvarsskyldighet (accountability). 

 

Ansvar är ofrånkomligen kopplat till makt, skriver Grafström et al. (2010). Med utökat 

ansvar följer mer makt och större inflytande, och omvänt gäller att för ökad makt krävs 

mer ansvar. Att ta ansvar kan även vara en väg till makt: ”Genom att presentera sig som 

ansvarig för något kan en individ indirekt göra anspråk på makt” (Grafström et al., 2010, 

s. 19). Ansvar kan uppfattas som ärofyllt och ses som en statusmarkör, men kan även 

upplevas betungande. Att vara ytterst ansvarig behöver dock inte innebära att man har 

full insyn i alla aktiviteter eller beslut utan handlar istället om att ta ansvar för såväl sina 

egna som andras eventuella misstag, och att ha skyldighet att se till att inte makten 

missbrukas.  

 

I denna uppsats tolkar jag begreppet ansvar som nära besläktat med professionsteorins 

jurisdiktionsbegrepp, på så vis att båda begreppen kan appliceras på olika områden inom 

en profession. 
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5 Metod 

I följande avsnitt presenteras datainsamlingsmetod inklusive urvalsprocess, redogörelse 

för genomförande och bearbetning av data, samt den analysmetod som använts i arbetet 

med det empiriska materialet. Avsnittet innehåller även kritik mot datainsamlings- och 

analysmetod samt resonemang kring studiens giltighet. 

5.1 Semistrukturerade intervjuer 

Då syftet med studien är att undersöka skolbibliotekariers erfarenheter föll metodvalet på 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Metoden ger den intervjuade goda 

förutsättningar att beskriva sina egna uppfattningar och synsätt tack vare en flexibel 

intervjuprocess, där intervjuaren har möjlighet att anpassa intervjufrågornas 

ordningsföljd eller ställa uppföljande frågor (Bryman, 2011).  

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att en forskningsintervju är en mellanmänsklig 

situation, där kunskapen som konstrueras uppstår i interaktionen mellan intervjuaren och 

den intervjuade. Det som framkommer i intervjun präglas således av en social och 

språklig kontext. ”En intervju säger något om stunden då den gjordes, något om hur en 

person har uppfattat ämnet för intervjun, och något om det som tillskrevs diskussionen 

just där och då men inte något annat utanför den situationen”, skriver Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015, s. 35). Detta innebär att om intervjufrågorna ställts av någon annan 

hade svaren kunnat låta annorlunda, och samtalen eventuellt tagit andra riktningar. Det 

kan också innebära att intervjupersonerna inte redogör för alla sina ståndpunkter i vissa 

frågor om de av någon anledning upplever att dessa inte passar in i den unika 

intervjukontexten.  

Intervjuerna i min undersökning har trots samma form och utgångpunkt fortlöpt på olika 

sätt och inte alltid berört samma ämnen i lika stor utsträckning, vilket märks i 

resultatredovisningen genom att inte alla skolbibliotekarier tilldelats lika stort utrymme i 

samtliga avsnitt. Detta kan också ha sin förklaring i att flera skolbibliotekarier har uppgett 

att de tycker likadant, men då någon mer utförligt motiverat sina åsikter har jag valt att 

referera till den personen.  

En nackdel med insamlingsmetoden är att den resulterar i stora mängder data. 

Transkribering av intervjuer är en mycket tidskrävande uppgift, men ger också möjlighet 

att lära känna det insamlade materialet och inleda tolkningsarbetet redan i denna fas av 

uppsatsarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Metoden främjar därmed en iterativ 

process (Bryman, 2011). 

5.1.1 Urval och genomförande  

Sammanlagt kontaktades nio skolbibliotekarier på grundskolor i två olika kommuner via 

e-post. Flera visade intresse för att delta i studien, men några svarade att de saknade tid 

för tillfället. Slutligen ställde fyra skolbibliotekarier upp på att bli intervjuade. De arbetar 

alla på olika typer av kommunala grundskolor, spridda i olika områden inom en och 

samma kommun.  

Som grund för urvalet valde jag inledningsvis att studera goda exempel eller best 

practices, och kontaktade därför skolbibliotekarier vid skolor som under de senaste åren 
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erhållit fackförbundet DIK:s utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass”. Utmärkelsen har 

delats ut sedan 2013 (DIK, u.å.), och dess kriterier motsvarar i stor utsträckning de 

formuleringar som återfinns i läroplanen, om än mer konkretiserade. Därmed anser jag 

att de är relevanta att använda som urvalsgrund. Dock är det värt att notera att utmärkelsen 

söks och delas ut årligen, vilket innebär att ett skolbibliotek som ett år belönats med 

utmärkelsen inte nödvändigtvis fortsätter att uppfylla kriterierna kommande år, eller 

väljer att ansöka om utmärkelsen.  

Innan intervjuerna genomfördes en provintervju med ytterligare en skolbibliotekarie på 

en skola inom samma kommun, en skola där ovan nämnda urvalskriterium inte var 

uppfyllt. Enligt Trost (2010) kan det traditionella tankesättet att inte använda sig av data 

insamlade vid provintervjuer ifrågasättas. Trost menar att det material som finns 

tillgängligt bör användas, förutsatt att intervjun är tillräckligt väl utförd. Då samma 

intervjuguide använts i såväl provintervju som övriga intervjuer anser jag med stöd i 

Trosts resonemang att även detta material ska användas. Vad gäller avvikelsen från ovan 

nämnda urvalsgrund anser jag att provintervjun kompletterar de övriga intervjuerna med 

ytterligare ett perspektiv, och att det därför är relevant att denna lyfts in i det samlade 

empiriska materialet. I den iterativa forskningsprocessen kom jag till insikt om att ett 

breddat urval skulle kunnat vara gynnsamt för min studie, och för varje intervju lärde jag 

mig mer om ämnet och hur mina frågor uppfattades. För en ökad validitet kunde därför 

fler intervjuer ha genomförts utan hänsyn till det tidigare urvalskriteriet, men detta fick 

prioriteras bort på grund av studiens begränsade omfattning. Jag har valt att inte ange vem 

av intervjupersonerna som medverkade i provintervjun, då jag under analysarbetets gång 

inte sett något som tyder på att dennes utsaga utmärker sig i förhållande till övriga 

intervjuer, utan samtliga intervjuer visade sig vara lika relevanta för studiens syfte. En 

närmare presentation av de deltagande skolbibliotekarierna ges i kapitel 6.1. 

Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (se bilaga 1) på 

skolbibliotekariernas respektive arbetsplats. Inför varje intervju informerades varje 

intervjudeltagare om de forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som studien 

förhåller sig till, däribland möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan. Samtycke 

till insamling av personuppgifter inhämtades i enlighet med gällande föreskrifter i 

dataskyddsförordningen (GDPR).  

Varje intervju varade i omkring 60 minuter och spelades in med hjälp av en digital 

diktafon. Därefter transkriberades intervjuerna till text för att underlätta analysarbetet. 

För ökad läsbarhet i resultatredovisningen har vissa citat redigerats på så vis att 

talspråkliga uttryck, inflikade uttryck utan större betydelse (exempelvis ”liksom”, ”typ”, 

”ehm”) samt upprepningar eller avbrutna meningar uteslutits. I de fall citat inte redovisas 

i sin helhet markeras utelämnade, mindre väsentliga avsnitt med en ellips: […]. De ord i 

citaten som kursiverats har jag uppfattat som särskilt betonade.  

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) handlar analys av kvalitativa data om att sortera, 

reducera och argumentera. Efter transkribering av intervjumaterialet lästes intervjuerna 

flera gånger. Analysen skedde genom att i första steget förutsättningslöst markera de 

avsnitt som jag uppfattade som särskilt betydelsefulla, det vill säga genom öppen kodning. 

I nästa steg konstruerades kategorier för de avsnitt jag markerat och de sorterades in i 

grupper (selektiv kodning). Därefter reviderades namnen på kategorierna för att innefatta 
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större teman och avsnitten reducerades i antal, för att sedan kunna presenteras i 

resultatbeskrivningen genom referat och citat. Empirin presenteras i avsnitt som relaterar 

till mina frågeställningar. Jag har valt att inkludera flera citat som jag uppfattat som 

särskilt kärnfulla.  

 

Utöver att titta på materialet i syfte att hitta svar på mina frågeställningar, har jag även 

försökt att vända på processen, det vill säga titta efter vilka frågor som empirin svarar på. 

I hela undersökningsprocessen är det viktigt att vara medveten om det utrymme som 

lämnas åt forskaren att tolka materialet, vilket innebär att jag inte kan utelämna betydelsen 

av min egen förförståelse och mina perspektiv. Vad jag anser vara viktigt kanske inte 

någon annan tycker är viktigt, och vice versa. Studiens resultat kan därmed inte ses som 

generaliserbara, då det är de intervjuade skolbibliotekariernas personliga erfarenheter och 

min tolkning av deras berättelser som ligger till grund för resultatet. Studien är även 

begränsad såtillvida att den utförts inom en enskild kommun, på skolor med skiftande 

förutsättningar och storlek. 

 

Det teoretiska ramverk som studien befinner sig inom är som tidigare nämnts den 

nyinstitutionella teorin samt professionsteorin. Jag har inte fördjupat mig i någon specifik 

teoretisk analysmodell, utan förhåller mig till teorin genom att låta belysa resultaten i 

förhållande till någon av eller båda teoribildningarna och de centrala begrepp som 

presenterats i kapitel 4.  
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6 Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas de resultat jag funnit i de empiriska data som samlats in. 

Inledningsvis presenteras de fem intervjuade skolbibliotekarierna med fingerade namn, 

därefter presenteras resultaten efter teman som identifierats i materialet med 

utgångspunkt i uppsatsens inledande frågeställningar. Dispositionen hade dock kunnat se 

annorlunda ut då frågeställningarna delvis går in i varandra. Jag kommer även att 

presentera min tolkning av resultaten utifrån den kvalitativa innehållsanalys som gjorts 

med utgångspunkt i teori och teoretiska begrepp som presenterats i kapitel 4.  

6.1 Presentation av intervjupersoner 

Annika 

Annika har arbetat som skolbibliotekarie i ungefär 15 år, på tre olika skolor. Den 

nuvarande skolan är en F-9-skola med omkring 800 elever, men Annika arbetar framför 

allt mot de högre årskurserna (cirka 450 elever) på sin heltidstjänst, då en nyanställd 

skolbibliotekarie kommer att arbeta med de yngre eleverna. Annika har en 

kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) och har även erfarenhet 

av att arbeta på folkbibliotek. 

 

Bella 

Bella har varit heltidsanställd som vikarie på den aktuella skolan i drygt en termin. På 

skolan finns årskurserna F-9, sammanlagt cirka 670 elever. Skolbiblioteket används även 

av en mindre F-3-skola med ungefär 90 elever. Bella har påbörjat studier i biblioteks- och 

informationsvetenskap på masternivå, men avbröt dessa för nuvarande arbete. Hon har 

arbetat extra på folkbibliotek i samband med B&I-studierna och är utbildad lärare.  

 

Christer 

Christer var med och byggde upp skolbiblioteket på den relativt nystartade skolan som är 

en F-3-skola med omkring 470 elever, men som successivt ska byggas ut med fler 

årskurser. Hans tjänst är på heltid, och han har arbetat som skolbibliotekarie i ungefär 

fyra år på två olika skolor. Christer har en akademisk bakgrund inom media och 

journalistik, som han kompletterat med en masterexamen i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Han har även erfarenhet av att arbeta på folkbibliotek. 

 

Diana 

Diana har arbetat som skolbibliotekarie i fyra år, på en och samma högstadieskola. På 

skolan finns ungefär 550 elever i årskurserna 7-9, och Diana är anställd på 80 % tjänst. 

Skolan har hållit till i de befintliga, nybyggda lokalerna i en termin medan de tidigare 

lokalerna renoveras. Diana har en bakgrund som lärare, och hon har sedan tagit en 

kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. 

 

Emma 

Emma har arbetat som skolbibliotekarie i drygt en termin på den skola där hon arbetat 

som lärare i snart åtta år. Skolan är en F-3-skola med cirka 250 elever men kommer inom 

några år att växa till omkring 1300 elever i årskurserna F-9. Emma är även speciallärare 

och innehar sedan några år en förstelärartjänst på sin skola. Hon studerar för närvarande 

biblioteks- och informationsvetenskap, och hennes tjänst som skolbibliotekarie är på 30 

% av heltid samt tillfälligt 10 % som ett utvecklingsuppdrag för skolbiblioteket. 
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6.2 Biblioteket i skolan, skolan i biblioteket 

I skollagen (SFS 2010:800) anges att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. På frågan 

om hur tillgången till skolbibliotek ser ut väljer många av skolbibliotekarierna att berätta 

om skolbibliotekets lokaler, öppettider för dessa och i hur stor utsträckning 

skolbibliotekslokalen är bemannad. När skolbibliotekarierna gör associationen att 

”tillgång till skolbibliotek” handlar om att ha en fysisk plats, ett rum för böcker, som 

liksom folkbibliotek har öppet under vissa tider då användare kan komma och utnyttja 

bibliotekets tjänster, ger de först uttryck för en traditionalistisk syn på skolbibliotek. En 

sådan syn är inte ovanlig hos rektorer och lärare och har ofta sin förklaring i bristande 

kunskap om skolbibliotekets möjligheter (Gärdén, 2017; Skolverket, 2018c). När så även 

skolbibliotekarierna till en början förklarar tillgång till skolbibliotek på detta sätt tolkar 

jag detta som ett uttryck för att de verkar inom institutionen skola, och påverkas av de 

normer och traditioner som råder där. Samtidigt betonar exempelvis Diana att 

skolbibliotekets verksamhet sker även i klassrummen och att det är först sedan hon besökt 

de nya klasserna och berättat om biblioteket som eleverna själva hittar dit.  

 

Annika berättar om hur hon tycker det är svårt att tala om skolbibliotekets öppettider, 

eftersom de är olika varje vecka beroende på vad hon är engagerad i. Hon uttrycker även 

att öppettiderna är mindre relevanta att diskutera, eftersom hon inte tycker att det 

nödvändigtvis är i skolbibliotekets lokaler som hon gör sitt bästa jobb. ”Jag brukar säga 

att ju mer dörren är låst och stängd […] desto mer samarbetar jag med lärarna.” Vad 

Annika berättar kan ses som ett exempel på att hon utmanar de institutionaliserade normer 

som nämnts ovan genom att ifrågasätta fasta öppettider. För Annika är inte öppettiderna 

något som definierar skolbiblioteket. Det är istället i klassrummet tillsammans med 

lärarna eller vid andra samarbeten som hon menar att skolbiblioteket gör störst nytta, och 

hon berättar att eleverna har förståelse för om skolbiblioteket måste stängas när hon ska 

besöka någon klass, eftersom de själva är vana vid att träffa henne i klassrummet. Min 

tolkning är att Annika ger uttryck för ett ställningstagande om att det är 

bibliotekarieprofessionen som bör avgöra hur skolbiblioteket bäst bör arbeta, det vill säga 

att arbetsformer för och organisering av skolbibliotekets verksamhet hör till 

skolbibliotekariens jurisdiktion (Abbott, 1988). 

 

Utöver att flera skolbibliotekarier talar om det fysiska biblioteksrummet, är resurs ett 

annat begrepp som återkommer i intervjuerna. På flera av de skolor där 

skolbibliotekarierna arbetar kallas skolbibliotekslokalen för ”mediatek” och Christer 

förklarar hur detta bara är en av definitionerna på den verksamhet han arbetar med. Han 

sammanfattar: ”det är en resurs för MIK och läsfrämjande”. Att beskriva skolbiblioteket 

som en pedagogisk resurs för att på så vis stärka dess legitimitet är något som Schultz 

Nybacka (2019) tidigare uppmärksammat och problematiserat, med tanke på hur 

beroende begreppets innebörd är av hur skolbiblioteket faktiskt används. Diana uttrycker 

något liknande då hon betonar att det finns resurser i skolbiblioteket, som bibliotekets 

användare ska känna till och veta hur man använder, exempelvis olika digitala hjälpmedel 

som finns för de elever som behöver extra stöd.  

 

Skolbibliotekarien i sig kan också ses som en resurs, och en strategi för att ge fler tillgång 

till skolbibliotek kan vara att fokusera på personalgruppen. Annika berättar hur hon 

erbjuder workshops för lärare på konferenstid, till exempel med fokus på 

kompensatoriska hjälpmedel och assisterande teknik.  
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Jag brukar tänka på ”när kommer min kompetens bäst till sin rätt?” och 

det är väl visst klart att när de [eleverna] kommer och ber om hjälp att 

hitta en bok eller vill ha tips, ”jag vill ha en bra bok”, ja, då är jag också 

ganska kompetent, och kan möta dem och vet vad böckerna handlar om. 

Men det är ju minst lika mycket att ens kompetens får vara med när 

lärarna har sina ämneslagsmöten och att man synliggör läsande på olika 

sätt. 

Skolbiblioteket skulle också kunna definieras utifrån vad det inte är, då flera av de 

intervjuade skolbibliotekarierna betonar att skolbibliotek skiljer sig mycket från 

folkbibliotek. Bella beskriver det som ”två skilda världar” och även Christer berättar om 

hur han upplever skolan som ”en egen värld” och att folkbibliotek och skolbibliotek enligt 

hans erfarenhet är två skilda verksamheter, dock med vissa beröringspunkter. Annika, 

som träffat och även utbildat rektorer från andra skolor, berättar om hur hon från många 

av dem möter en uppfattning om att skolbiblioteket ska vara det ”öppna, härliga, lugna”, 

och hon beskriver att de ofta inte har förståelse för vilken roll skolbiblioteket kan spela 

eller vilken skillnad det är på skolbibliotek och folkbibliotek, vilket bekräftar tidigare 

forskning (Gärdén, 2017; Skolinspektionen, 2018c; Skolverket, 2018c). 

 

I de flesta fall kan elever inte komma och gå till skolbiblioteket som de vill. På flera skolor 

finns scheman för när klasser bokas in för besök, vilket säkerställer att alla elever kommer 

till biblioteket och inte bara de som är mest intresserade av läsning. Detta kan ses som ett 

sätt att ta ansvar genom att upprätta strukturer såsom scheman för att integrera 

skolbiblioteket i undervisningen på ett sätt som främjar likvärdigheten. Christer berättar 

att han träffar alla klasser lika mycket, medan Emma oroar sig för elevernas begränsade 

tillgång till skolbibliotek på sin skola. Hon berättar att hon inte tror att Skolinspektionens 

krav skulle bli uppfyllda vid en eventuell granskning. Hon tycker dels inte att tjänsten 

som skolbibliotekarie är tillräckligt stor för att kunna stötta elever och lärare på ett bra 

sätt, och dels är bibliotekslokalen inte enbart rum för skolbibliotekets verksamhet. Som 

jag tolkar det, upplever Emma att hon saknar möjligheter att uppfylla delar av sin tjänst 

som likväl ligger inom skolbibliotekariens jurisdiktion.  

 

Elevernas tillgång till skolbibliotek kan begränsas av hur verksamhetens 

lokalförutsättningar ser ut, till exempel i de fall där bibliotekslokalen delas med annan 

verksamhet såsom klassrumsundervisning eller fritidshem som på Emmas skola, men kan 

också ha med lokalens placering i skolan att göra. På Bellas skola går det inte att stänga 

till bibliotekets lokaler, utan de är placerade i ett utrymme utan dörrar där många elever 

rör sig, vilket begränsar verksamhetens möjligheter. På den nybyggda skolan där Diana 

arbetar, planerades bibliotekslokalen utan att hon fick möjlighet att komma med 

önskemål. Det har lett till att lokalerna inte är utformade på ett sätt som är optimalt för 

verksamheten, och påverkar även Dianas förutsättningar att utföra sitt arbete på så vis att 

hon upplever att hon inte kan hålla elever i biblioteket under uppsikt på samma sätt som 

tidigare:  

Man märker att det är arkitekter som kanske inte har pedagogisk 

bakgrund som har inrett. Det är en jättefin inredning, men man kan till 

exempel inte ha aktiviteter i biblioteket […]. Jag har ingen överblick 

alls, för jag sitter precis här och sedan är det ju hyllor mellan så man får 

liksom inte den överblicken över eleverna som jag hade tidigare, i andra 

biblioteket. Men sedan är det ju väldigt fint här och eleverna verkar vara 
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nöjda med sitt bibliotek […] men man får ju vara lite mer rörlig när det 

är mycket elever här, så att det inte händer grejer. 

Diana är inte heller helt nöjd med placeringen av biblioteket i skolbyggnaden eftersom 

det inte längre finns på bottenvåningen eller i närheten av personalrummet som tidigare, 

och hon upplever att den nuvarande placeringen gjort att färre lärare besöker biblioteket. 

Diana hade önskat en mer lättillgänglig och central placering på första våningen, vilket 

även gäller för Emma. Diana ser ändå inte bara nackdelar utan upplever att det är mer 

studiero jämfört med tidigare, möjligen på bekostnad av att färre elever faktiskt kommer 

till biblioteket.  

 

Utifrån vad Diana berättar uppfattar jag att hennes professionella handlingsutrymme 

minskat, då nya villkor gjort att hon tvingats förändra sitt sätt att utföra sitt arbete. Det 

faktum att hon inte fick möjlighet att bidra med sina professionella synpunkter inför 

planeringen av bibliotekslokalen visar också på en lägre legitimitet för skolbibliotekets 

hela verksamhet och inte minst skolbibliotekarieprofessionen. Vad Emma och Bella 

berättar om sina bibliotekslokaler visar på liknande tendenser. I skollagen står att det ska 

finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att uppfylla utbildningens syfte och 

att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek (SFS 2010:800, 35-36 §§). Enligt läroplanen 

(Skolverket, 2018b) har rektorn ett särskilt ansvar för utformningen av skolans 

arbetsmiljö och att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen. 

Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv finns det därför anledning att titta på var och hur 

skolbibliotek lokaliseras, eftersom detta antyder något om hur verksamheten prioriteras.  

Att skolbibliotekarietjänsten inte är tillräckligt stor eller att lokalen inte enbart är 

dedikerad till skolbiblioteket tyder på en lägre legitimitet för skolbiblioteket, vilket även 

styrks av den forskning som Gärdén (2017) presenterar. Det finns ett symbolvärde i hur 

bibliotekslokalen planeras och placeras, och vilka möjligheter till inflytande 

skolbibliotekarien har i en sådan process säger något om professionens och/eller 

personens status och verksamhetens legitimitet.  

 

Bella berättar om hur hon ibland får ta på sig en annan roll än den hon anser att hon borde 

ha, på grund av hur skolans lokaler är planerade och organiserade. Eftersom skolan saknar 

ett elevcafé och biblioteket är placerat i ett utrymme som inte går att stänga till kan det 

ibland bli oroligt, vilket lett till att Bella känt att hon får agera rastvakt. Hon vill gärna 

vara flexibel och hjälpa sina lärarkollegor, så ibland har rollen som extra personalresurs 

aktivt tilldelats henne:  

Jag tycker att det är synd att man inte använder sig utav bibliotekarien 

mer när det gäller ute i undervisningen kring det här med källkritik på 

högstadiet, utan jag har väl känt lite att jag har mer fått vara rastvakt på 

det sättet att Mediateket har använts som ett forum för att vi inte har 

elevcafé. Eller att man har fått följa med på kulturevenemang på grund 

av att klasser inte kan sköta sig och då behöver man en extra vuxen och 

det är lättare att plocka ut en bibliotekarie som kan stänga ner 

biblioteket för att följa med på evenemangen.  

Vad som uttrycks om att skolbiblioteksverksamheten är lätt att stänga ner och att behovet 

av en skolbibliotekarie är det som först prioriteras bort om personalresurser saknas på 

annat håll, kan tyda på en lägre legitimitet. Bella berättar också om hur hon ibland 

vikarierat som lärare på sin skola, medan Annika berättar att hon aldrig blir tillfrågad om 

att vikariera, inte ens när det är många lärare som är sjuka eller frånvarande av andra 
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anledningar. Det är dock svårt att bedöma om detta beror på Bellas lärarbakgrund eller 

på skolbibliotekariens status på respektive skola. 

 

Även de ekonomiska resurser som verksamheten tilldelas visar på hur den uppfattas och 

i någon mån värderas. När jag samtalar med skolbibliotekarierna om ekonomiska 

förutsättningar, resonerar Christer kring de resurser hans skolbibliotek har tillgång till och 

framhäver hur de bör fördelas med utgångspunkt i vilka behov och initiativ som är 

aktuella. Han menar att det som bör läggas pengar på är sådant som inte kan ersättas av 

något annat. Ett sådant uttalande är intressant att lyfta fram, eftersom ”sådant som inte 

kan ersättas” också handlar om någons prioriteringar. Christer talar om vilka 

prioriteringar han själv kan göra utifrån sin professionella bedömning av verksamhetens 

behov, men på en högre nivå avgörs Christers möjligheter av rektorn, eftersom det är 

rektorn som har det yttersta ansvaret för fördelningen av skolans resurser (SFS 2010:800, 

2 kap. 10 §§). 

 

Förutom det fysiska rummet kan skolbiblioteket även finnas tillgängligt i digital form 

som hemsida, blogg, på sociala medier med mera, och tillhandahålla digitala resurser 

såsom e-medier och databaser. Emma har inlett en digital satsning och hoppas att 

utvecklingen av hemsidan ska ge lärare större möjlighet att ge sina elever tillgång till 

skolbiblioteket, även utan skolbibliotekariens direkta hjälp. Detta kan ses som ett exempel 

på hur hon inom sin jurisdiktion tar ansvar för att göra skolbiblioteket till en integrerad 

verksamhet i skolan och arbetar för att öka likvärdigheten för skolans elever. Emma tror 

också det är lättare för lärarna att använda skolbibliotekets tjänster om de inte måste 

förflytta sig till en annan lokal. Detta kan ses som ett sätt att arbeta för att minska 

avståndet till skolbiblioteket – ett sätt för institutionerna skola och bibliotek att närma sig 

varandra.  

 

Genom att införa ett system för självutlåning hoppas Emma att eleverna ska få en ökad 

tillgång till skolbiblioteket i och med att de då eventuellt kan få möjlighet att låna även 

på raster eller före och efter skoltid med hjälp från exempelvis fritidspedagoger. När 

utlåningen rationaliseras ges dessutom Emma möjlighet att använda sin tid som 

skolbibliotekarie på ett friare sätt. Bella önskar också att eleverna skulle få möjlighet att 

låna och återlämna själva på sin skola, men har fått höra att det kostar för mycket och att 

det skulle kunna leda till merarbete för bibliotekets personal om inte eleverna klarar av 

det. ”De tror inte att de klarar av det, medan jag tror att det hade ökat självständigheten”, 

berättar hon. Att inte få gehör för sina åsikter, som i detta fall får anses professionellt 

motiverade, tyder på en lägre legitimitet för skolbiblioteket och för skolbibliotekariens 

profession.  

6.2.1 Skolbibliotekariers yrkesroll 

De intervjuade skolbibliotekarierna beskriver sin yrkesroll som sammansatt och 

varierande gentemot olika personer och målgrupper inom skolan. Samtliga betonar 

skolbibliotekariernas pedagogiska uppgift och lyfter den pedagogiska förmågan som en 

särskilt viktig kompetens. Det är också en yrkesteknisk kompetens som särskilt 

efterfrågas av rektorer enligt Edvinsson (2018).  

 

Annika beskriver skolbibliotekarierollen som att ”man är ju en form av pedagog, fast man 

är inte det ändå”. Diana berättar att hon ser sig främst som pedagog, men hon upplever 

skolbibliotekarierollen som mångfacetterad: ”Ibland känner jag mig som både 
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speciallärare, som kurator, som lärare, som bibliotekarie…”, säger hon under intervjun. 

Även Gustafsson (2015) beskriver i sin tidigare forskning hur olika roller, såsom 

kulturförmedlaren, ämnesspecialisten, dokumentalisten, socialarbetaren, 

informationsorganisatören och informationsförmedlaren samt därtill 

upplevelseförmedlaren och projektledaren, ofta förekommer samtidigt hos 

skolbibliotekarier och sällan är helt separerade från varandra.  

 

När Diana talar om pedagogisk förmåga som en skolbibliotekarie bör ha, beskriver hon 

förmågan att planera och genomföra lektioner i ett klassrum. Även Christer gör 

associationen att pedagogisk förmåga hör samman med hur man arbetar tillsammans med 

klasser och grupper, och han menar att det är en nödvändig kompetens hos en 

skolbibliotekarie. Han förklarar förmågan på följande sätt:  

Att styra upp tillfällen där du ska förmedla någonting, kunna ta in den 

stunden och sammanställa den och kanske jobba vidare utifrån den flera 

gånger, samverka med andra om den här gruppen. Och dessutom hålla 

ihop gruppen och driva den framåt. 

Att så tydligt koppla begreppen pedagog och pedagogik till traditionell 

klassrumsundervisning i grupp, tror jag kan förklaras med att skolbibliotekarierna verkar 

inom en institution där det är en norm att se på pedagogik på detta sätt, eftersom skolan 

organiseras i grupper och klasser.  

  

Emma berättar om sin upplevelse av att om det inte finns någon tradition på skolan av att 

skolbibliotekarien är delaktig i klassrumsundervisningen, så är det ingen lärare som 

efterfrågar det, och inte heller ledningen. Detta kan ses som ett uttryck för de 

institutionaliserade normer som råder inom skolan, med en mer eller mindre 

traditionalistisk syn på skolbiblioteket och skolbibliotekarien (Gärdén, 2017; Skolverket, 

2018c). Emmas ambition är att förändra detta, men hon berättar att det kan vara svårt att 

veta vilken roll man som skolbibliotekarie ska ha i de olika ämnena när samarbetet inte 

efterfrågas och hon ännu inte har hunnit visa vad hon som skolbibliotekarie kan bidra 

med: 

Det finns ingen tradition från lärarnas sida att bibliotek kan ta tid, alltså 

att det ska få tid i deras planering […]. Så det måste man ju visa på 

något vis, att det är ju en del av undervisningen, alltså det är en del av 

till exempel svenskan eller NO:n, eller SO:n eller så, det är en del av 

det. Men det blir liksom på något vis att då gör jag intrång på deras 

undervisningstid, så det fungerar inte alls. 

Det dilemma som Emma ger uttryck för i ovanstående citat handlar om hur 

skolbibliotekarier ska förmå att ta sig in på lärarnas professionella arena, när de båda 

institutionerna skola och bibliotek möts och i någon mån krockar. Blom och Tell (2017) 

kallar detta att överskrida gränsen mellan skolbibliotekariers och lärares 

praktikgemenskaper. Då lärarprofessionen är starkt rotad inom institutionen skola agerar 

lärarna efter skolans traditioner, och som Emma uttrycker det kan de uppleva att hon ”gör 

intrång” på ett område där skolbibliotekarien saknar jurisdiktion. Inom institutionen skola 

kan klassrummet ses som en arena där lärarnas jurisdiktion är rådande och där har Emma 

hittills inte känt sig välkommen i rollen som skolbibliotekarie. Dock berättar Diana om 

hur hon tror att hennes lärarerfarenhet spelar roll för samarbetet med lärarna, i och med 

att hon känner sig bekväm med att gå in i ett klassrum och hålla i lektioner och tycker att 
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det är roligt. Kanske upplever andra lärare därmed att Diana genom sin lärarbakgrund 

uppfattas som mer berättigad att delta i klassrummet. Notera dock att även Emma är 

lärare, så det är rimligtvis fler faktorer som spelar in. 

 

Diana, liksom Annika, understryker att skolbibliotekariens roll gentemot eleverna är att 

vara en vuxen som inte sätter betyg, som kan stötta och uppmuntra. Diana tycker dock 

inte att det är fel att låta skolbibliotekarien göra vissa bedömningar av elever och sedan 

diskutera dessa med läraren, till exempel om hon upplever att en elev visat prov på goda 

förmågor eller tagit stora steg i sin utveckling av dessa. I sin roll kan skolbibliotekarien 

dessutom ha andra möjligheter att observera och upptäcka om elever behöver 

stödinsatser, till exempel vid läs- och skrivsvårigheter, något som Läsdelegationen (SOU 

2018:57) anser vara en särskilt viktig faktor för att möjliggöra stödinsatser och därmed 

främja barns och ungas läsning. Dianas resonemang knyter även an till Gustafssons 

(2015) fortfarande aktuella frågeställning om huruvida skolbibliotekarier är bibliotekarier 

eller pedagoger. Ur ett professionsteoretiskt perspektiv är Dianas uppfattning om 

skolbibliotekariens roll intressant och i någon mån motsägelsefull vid en första anblick – 

å ena sidan ska skolbibliotekarien vara en vuxen som inte sätter betyg, å andra sidan 

någon som ändå kan ha möjlighet att delta i bedömningar av eleverna.  

 

Bedömning kan ske formativt respektive summativt (Skolverket, 2011). När Diana talar 

om att göra vissa bedömningar tolkar jag det som att hon menar den framåtsyftande, 

formativa bedömningen som i hög grad kan likställas med den institutionaliserade norm 

som biblioteksfältet strävar mot: att bilda samhällets medborgare. Detta mål har nyligen 

formulerats av Fichtelius et al. (2019) i förslaget till en nationell biblioteksstrategi: ”Det 

yttersta målet med hela verksamheten är att stärka bildningen och därmed demokratin” 

(Fichtelius et al., 2019, s. 1). Det tycks på så vis finnas en gemensam bildningsnorm för 

de båda institutionerna, men respektive profession förhåller sig till den på olika sätt. En 

skillnad gäller summativ bedömning av kunskap, som används mer som en avstämning 

av kunskapsnivån till exempel vid betygssättning. Eftersom detta är ett område som 

endast är aktuellt inom skolan, befinner det sig tämligen ohotat inom lärarprofessionens 

jurisdiktion.  

 

Förutom pedagog nämner flera skolbibliotekarier under intervjuerna alternativa sätt att 

beskriva sitt uppdrag. Annika beskriver hur hon fungerar som projektledare och 

”sammankopplare”, med ett tydligt uppdrag från sin rektor om att driva digitaliseringen 

på skolan på olika sätt, att främja läslust och att främja MIK. Hennes roll på skolan verkar 

alltså ligga nära Gustafssons (2015) projektledande yrkesroll. Annika upplever sig ha 

möjlighet att påverka och initiera samarbeten mellan olika lärare tack vare sin insyn i 

deras respektive ämnen, och berättar även om hur hon i förhållande till lärarna gärna vill 

ses som en i kollegiet, men samtidigt vara noga med att i samtal och frågeställningar 

belysa de olikheter i kompetensområden som finns mellan lärare och skolbibliotekarier.  

 

Min tolkning är att skolbiblioteket och rollen som skolbibliotekarie har stark legitimitet 

på Annikas skola, med en väl avgränsad jurisdiktion som inte bara hon själv upprätthåller 

genom att förtydliga professionernas olika kompetenser, utan även har stöd från rektorn 

som delegerat ett tydligt uppdrag med mandat att påverka. Det är därmed tydligt att 

Annikas rektor till skillnad från rektorerna i Edvinssons (2018) studie lyfter fram 

skolbibliotekariens potential att inneha en strategisk och verksamhetsutvecklande roll.  

För Emmas del är det hennes roll som förstelärare som varit avgörande för utvecklingen 

av skolbiblioteket i och med den plats i ledningsgruppen och det mandat att driva 
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skolutveckling som hon tilldelats tack vare denna roll. Emmas strategiska position skiljer 

sig därför från Annikas som presenterats tidigare, på så vis att Emma genom sin 

lärarprofession fått tillträde till skolans ledningsgrupp, medan Annikas legitimitet är 

relaterad till bibliotekarieprofessionen. Det är dock svårt att veta i vilken utsträckning 

Emmas och Annikas personliga egenskaper och kompetenser spelar roll för deras 

legitimitet på respektive skola, då både lärares och skolbibliotekariers professioner är 

starkt personbundna (Blom & Tell, 2017). 

 

Även Bella upplever att hon som skolbibliotekarie har en central roll med möjligheter att 

länka samman olika delar av skolan, men hon berättar också om hur hennes position kan 

innebära en särskild utsatthet: ”Man är lite spindeln i nätet och nätverkar och man är 

mellanhand, så jag är mellan rektorn och lärarna, så man kommer lite i kläm och det blir 

lite sårbart”. Här ger Bella uttryck för en mer otydlig roll, som även Blom och Tell (2017) 

sett hos skolbibliotekarier i sin studie. Bella berättar även om hur hennes lärarerfarenhet 

sågs som en fördel i samband med att hon blev anställd som skolbibliotekarie, vilket kan 

relateras till Edvinssons (2018) resultat om att personliga egenskaper ibland värderas 

högre än fackutbildning.  

6.2.2 Personen och professionen 

Bland de skolbibliotekarier jag samtalar med är några måna om att belysa skillnaderna 

mellan skolbibliotekarier och ”vanliga” bibliotekarier, på samma sätt som de betonar att 

skolbibliotek skiljer sig från folkbibliotek. Förutom fokus på den pedagogiska förmågan 

beskriver de flera andra egenskaper, som oftast visar på en annorlunda roll jämfört med 

den stereotypa bilden av bibliotekarier som kan förekomma utanför biblioteksfältet. Den 

traditionella bilden av vad ett bibliotek är och vad en bibliotekarie gör kan vara besvärlig 

att bemöta: ”Det finns så många föreställningar om vad bibliotekarier gör”, berättar 

Christer. Att bara sköta utlån och bokuppsättning tycker Christer skulle vara 

”resursslöseri” och Diana berättar att hon hade tyckt det vore jättetråkigt att bara vara i 

biblioteket och låna ut. Annika betonar istället den sociala kompetensen, som även 

Edvinsson (2018) sett betyder mest för de rektorer som rekryterar skolbibliotekarier. Man 

måste tycka om att arbeta med människor, berättar Annika, och konstaterar att ”man 

måste vara beredd på att saker och ting förändras hela tiden i skolans värld, så är det. 

Tycker man inte om det så ska man inte vara i skolan”. Christer understryker att 

skolbibliotekarien bör ha en aktiv roll i skolan: ”Syftet är ju inte att jag ska sitta i ett rum 

och vänta på att det ska komma elever som ska blippa av en bok – det ska ju vara en aktiv 

tjänst”.  

 

De flesta av intervjupersonerna beskriver hur en skolbibliotekarie måste vara driven. 

Denna egenskap kan illustreras av hur Annika berättar om sitt yrke: 

Att komma och bygga upp någonting där det inte har funnits, och bygga 

strukturerna och samarbetet, det är det jag tycker är roligt. Och sedan 

också att man är där en sådan period så att man ser att man faktiskt 

förändrar någonting. 

Bella beskriver sig också som en driven person, som ofta får vara den som ”jagar” efter 

lärarna för att presentera idéer och initiativ till samarbeten. Diana instämmer i att ”är man 

inte driven så händer det ingenting”. Även Christer nämner att en skolbibliotekarie måste 

vara driven, engagerad och ha förmåga att ta egna initiativ:   
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Det funkar liksom inte att förvänta sig att andra ska säga åt dig vad du 

ska göra. Du måste ju kunna omsätta det som står, som är önskvärt för 

ett skolbibliotek och sedan på något sätt formulera in det och praktisera 

in det i verksamheten i alla klasser och så. Hur ska man göra det då? Då 

får man ju ta kontakt med de lärarna, bygga upp det tillsammans med 

dem. Det är ingen som gör det åt en, på något sätt. Så det drivet är nog 

oerhört viktigt. 

Att verksamheten blir beroende av den enskilda skolbibliotekarien tror Diana är svårt att 

undvika:   

Det är svårt att komma ifrån, för även om man hade haft en väldigt 

driven rektor som vill ha ett jättebra skolbibliotek, det är ju ändå 

beroende av skolbibliotekarien, att man vill vara ute i klasser, och vill 

arbeta med MIK och så vidare.  Så att, hur som helst så är det ju ändå 

väldigt mycket beroende på hur en bibliotekarie jobbar. 

Ovanstående citat ger exempel på hur skolbibliotekarierollen ofta är vad Blom och Tell 

(2017) kallar en personbunden yrkesroll. Citatet problematiserar även vad Nilsson och 

Salmi (2012) funnit om vikten av att rektorn kommunicerar sina förväntningar angående 

skolbiblioteket till skolbibliotekarien, på så vis att verksamheten ändå alltid är beroende 

av den enskilda skolbibliotekarien som ska omsätta förväntningarna i praktiken. 

Därutöver saknar rektorer ofta kunskap om vad en utbildning i biblioteks- och 

informationsvetenskap innebär (Edvinsson, 2018). Att skolbibliotekets situation kan 

avgöras av den enskilde personen kommenterar Annika på följande sätt: ”Det är ju så med 

lärare också. Du kan göra minsta möjliga insats, och sedan kan du vara en helt annan typ 

av lärare, så att det… Jag menar, man kommer ju aldrig ifrån personligheter”.  

 

Blom och Tell (2017) belyser att det är problematiskt för skolbibliotekarieprofessionen 

att utvecklingen till stor del är kopplad till individer. Skolbibliotekens eldsjälar lyfts ofta 

fram, till exempel i samband med utmärkelser och priser som ”Skolbibliotek i 

världsklass” men Blom och Tell menar att detta inte bidrar till att stärka professionen utan 

att lärosätena behöver ta mer ansvar. Värt att notera i detta sammanhang är vad Edvinsson 

(2018) funnit om diskrepansen i vilken kompetens som arbetsgivare efterfrågar och den 

som lärosätena förmedlar, eftersom det är just akademisk utbildning som är en viktig 

aspekt av vad som särskiljer professioner från varandra och från andra arbetsgrupper. 

Denna bristande samstämmighet om vilken kompetens som krävs för att arbeta som 

skolbibliotekarier är ett exempel på den spänning mellan teori och praktik som ofta 

karakteriserar de så kallade välfärdsprofessionerna, däribland bibliotekarieprofessionen 

(Brante, 2009). 

 

Flera intervjupersoner talar även om skillnaderna mellan skolbibliotekarier med och utan 

utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och hur detta kan påverka 

verksamhetens innehåll. Av de fem skolbibliotekarier som intervjuats har tre stycken 

examen i biblioteks- och informationsvetenskap medan övriga två har påbörjade eller 

pågående studier i ämnet. Emma berättar att hon tror att utbildad personal är ett måste på 

skolbiblioteket, och framhåller att skolbibliotekarien ska ha en annan yrkesroll jämfört 

med lärare. Hennes erfarenhet är att om det är en lärare eller en fritidspedagog som 

ansvarar för skolbiblioteket så blir det bokutlåning och inget mer, vilket stöds av den 

tidigare forskning Gärdén (2017) presenterar. Skolbibliotekariens utbildning spelar stor 
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roll för verksamhetens kvalitet, då den tenderar att bli mer ensidigt inriktad på läsning 

och litteraturförmedling om skolbibliotekarien saknar utbildning.  

 

Sedan Emma själv påbörjade studier i biblioteks- och informationsvetenskap har hon 

börjat tänka annorlunda kring hur man organiserar och tillgängliggör information, och 

ställa sig frågor om vad ett bibliotek är och bör vara. Hon tycker att utbildning medför en 

omställning som kan vara svår att beskriva: 

Det är så svårt ibland att definiera det, ”vad blir det för skillnad?” Det 

blir ju skillnad, men ibland är det svårt att sätta fingret på det själv. [...] 

Sedan är det ju ett förhållningssätt, och det är svårt att sätta fingret på. 

Var händer det att jag ändrar mitt förhållningssätt till vad utbildning är 

och hur utbildning ska nå alla människor i samhället och så? Det är ju 

en sådan sak som ändras med utbildning, men det är svårt att sätta 

fingret på ”varför hände det?” […] Jag märker ju att jag jobbar 

annorlunda med skolbibliotek nu än jag skulle ha gjort för ett år sedan, 

innan utbildningen. […] Jag tror att utbildning gör oss medvetna, och 

medvetenhet är viktigt för att driva någonting åt ett håll som skickar oss 

in i framtiden, som inte behåller oss där vi är, utan som leder oss framåt. 

Det Emma ger uttryck för ovan har anknytning till professionsteorin, på så vis att hon 

betonar betydelsen av akademisk utbildning. Även Annika, med längre erfarenhet av 

arbetet som skolbibliotekarie, tycker att det är viktigt med bibliotekarieutbildning och 

anser att det ligger ett stort ansvar på lärosäten med utbildningar inom biblioteks- och 

informationsvetenskap att förbereda bibliotekariestudenter för arbete i skolbibliotek i 

högre grad än tidigare. Detsamma påpekas i förslaget till en nationell biblioteksstrategi 

(Fichtelius et al., 2019). Tjänsterna kommer inte att bli färre och det blir problematiskt 

om det saknas människor som vill jobba som skolbibliotekarier, menar Annika. Även 

Diana resonerar kring att många bibliotekarier som utbildas sällan i första hand väljer att 

jobba i ett skolbibliotek, och hon berättar att hon upplevde sig vara ensam om att vilja det 

under sin utbildningstid. Kanske kan den negativa debatten om skolan och det tuffa 

arbetet som lärare påverka hur ett jobb som skolbibliotekarie uppfattas, funderar Diana.  

 

Frågan om skolbibliotekariers status inom bibliotekarieprofessionen lyfts av Annika, som 

själv påstår att ”grundskolebibliotekarier har ju lägst status”. Annika tycker även att det 

är problematiskt att lärarbibliotekarierna, det vill säga skolbibliotekarier utan 

bibliotekarieutbildning, samlas i samma nätverk. Hon upplever att det inte blir samma 

nivå på diskussioner och frågeställningar, och även om hon inte förespråkar att någon ska 

exkluderas så tycker hon att de rektorer som satsat på en utbildad bibliotekarie bör 

premieras och kunna förvänta sig mer: 

Det blir inte samma samtal. […] Så många gånger kan man känna när 

de har samlat in nätverket med alla, då är det alla grundskole-

bibliotekarier och lärarbibliotekarierna, oftast så kommer inte 

bibliotekarierna, för de tycker inte att det ger så mycket. […] Då har vi 

egna nätverk istället. 

Christer talar också om skillnaderna mellan skolbibliotekarier som har utbildning och de 

som inte har det. Han hoppas att den nya revideringen av läroplanen kan leda till en mer 

samstämmig syn på vad skolbiblioteket ska göra och även hur bemanningen ska se ut. 

Det kan också underlätta hur kommunikationen sker: 
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Det underlättar för alla om man kan ses och diskutera och jobba framåt 

i liknande projekt eller ambitioner och alla vet vad man pratar om från 

början liksom. Nu är det ju väldigt olika var man kommer ifrån, har för 

bakgrund eller vad man vill med sitt skolbibliotek på en skola. […] det 

känns lite som att i vissa skolor så bara släpper man det lite vind för våg 

och kan sätta vem som helst, medan andra har ganska höga krav. Och 

när man sedan ska släppa in alla i samma sammanhang: ”Nu ska ni 

träffas i en grupp och diskutera vad ni vill göra”, då kan det bli liksom: 

”Hallå, vänta lite… jobbar vi ens med samma saker?” 

Även outbildade skolbibliotekarier kan arbeta sig fram till en god förståelse för yrket tror 

Christer, men han tycker att det kan bli problematiskt om någon som inte har insikt om 

skolbibliotekets alla möjligheter ska hantera skolbiblioteksfrågor på egen hand. Det kan 

lätt leda till att man betraktar exempelvis bokuppsättning som sin huvudsakliga syssla 

och att ingen driver frågan om vad skolbiblioteket mer kan göra, precis på det sätt som 

även Emma upplevt. Christer berättar också att ju fler skolbibliotekarier med höga 

ambitioner han träffar, desto mer driven blir han själv, vilket kan tolkas som en 

institutionaliseringprocess (Kann-Christensen, 2008). I ett kollektiv bestående av 

skolbibliotekarier med samma kompetens, ambitioner och förståelse har man lättare att 

hävda sig gentemot rektorer och andra i skolvärlden, tror Christer.  

 

Bella är själv medveten om att hon inte har alla de verktyg som en färdigutbildad 

bibliotekarie har. Hon nämner klassifikation, katalogisering, forskningsanknytning och 

tillvägagångssätt vid insamling av biblioteksstatistik som exempel. De kurser och träffar 

som organiseras av kommunens skolbiblioteksutvecklare är till stor hjälp ”för oss som 

inte är behöriga”, berättar Bella. Hon beskriver sig själv som lärarbibliotekarie, och 

reflekterar kring behovet av utbildning:  

I verksamheten tror jag man klarar sig som lärarbibliotekarie, men som 

skolbibliotekarie i grunden tror jag att man... När man sitter på möten 

där folk är utbildade bibliotekarier då känner jag att jag inte har alla 

verktyg som de har lärt sig, och där vill jag ha mer. […] Mer 

forskningsmässigt så känner jag att jag inte hänger med där. Men när 

jag är utbildad lärare så vet jag hur viktigt det är med läroplanen och 

jag vet ju vad som ska göras. 

När Bella beskriver vilka kompetenser hon saknar, nämner hon några av dem som tidigare 

forskning visat som minst tydliga bland skolbibliotekarier, de som är starkast förknippade 

med dokumentalistrollen (Gustafsson, 2015). Dessa kompetenser är några av de som gett 

bibliotekarieyrket professionsstatus då de fallit under bibliotekariernas jurisdiktion och 

ansett som svåra för utomstående (Brante, 2009).  

6.3 När professioner möts 

Något som återkommer hos de intervjuade skolbibliotekarierna är föreställningen om att 

rektorer och i viss mån lärare har en svag uppfattning om vad skolbibliotek med en 

utbildad skolbibliotekarie kan bidra med, vilket även stöds av tidigare forskning 

(Edvinsson, 2018; Gärdén, 2017; Skolverket, 2018c). Dock har många rektorer en önskan 

om att utveckla skolbiblioteket men upplever att det saknas tid och resurser för detta, och 

verksamheten blir ofta beroende av rektorns personliga intresse för skolbiblioteksfrågor 

(Gecevic & Nyqvist Johnsson, 2017; Hütten & Johansson, 2014; Larsson, 2016; Nilsson 
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& Salmi, 2012). Detta är dock inget som varken bekräftas eller motsägs av min 

undersökning eftersom inga rektorer blivit intervjuade, men som Thomas (2013) påtalar 

kan det bero på prioriteringar snarare än resursbrist och ha samband med en avsaknad av 

tydliga mål.  

 

Skolbibliotekarierna anser att kunskap om skolans styrdokument är en grundläggande 

kompetens man bör ha. Christer tror att det skulle kunna vara fördelaktigt för blivande 

skolbibliotekarier att studera tillsammans med lärarstudenter under en del av sin 

utbildning, för att lära sig samarbeta och redan där få förståelse för vad man kan tillföra 

varandras professioner. Annika har liknande tankar och har tillsammans med ytterligare 

en skolbibliotekarie själv tagit initiativ för att hålla i föreläsningar för lärarstudenter vid 

närmaste lärosäte om läsfrämjande arbete i samarbete med skolbibliotekarier. Att själv ta 

på sig ett sådant ansvar kan enligt Grafström et al. (2010) vara ett sätt att öka sin makt, 

och som jag tolkar det utifrån det nyinstitutionella perspektivet, ett sätt att arbeta för en 

ökad legitimitet.  

 

Skolbibliotekarier verkar vara överens om att de själva måste visa fram skolbibliotekets 

potential för att få verksamheten att utvecklas. Det tycks som att den 

upplevelseförmedlande och den projektledande skolbibliotekarierollen (Gustafsson, 

2015) institutionaliserats inom skolbibliotekarieprofessionen, och skolbibliotekarier 

förväntas att parallellt med sina ordinarie arbetsuppgifter aktivt arbeta för att legitimera 

skolbiblioteket och sin egen roll i skolan, vilket kommer till uttryck i hur de talar om vad 

man måste och vad man bör göra som skolbibliotekarie. Annika berättar att hon tycker 

att det är viktigt att komma ihåg att alla som förhåller sig till skolbibliotek kommer in 

med sitt perspektiv, och att skolbibliotekarier behöver vara drivna och visa fram goda 

exempel på välfungerande skolbibliotek och vad de kan innebära för lärare och elever, 

samt hjälpas åt att sprida kunskap om skolbibliotekets möjligheter:  

Man måste ju hela tiden tänka att om man inte har upplevt en god 

skolbiblioteksverksamhet som lärare eller som rektor, då måste du ju 

förklara vad det är för någonting och hur det kan fungera och vad vi kan 

göra tillsammans. 

Flera av skolbibliotekarierna talar om värdet av ett skolbibliotek och en skolbibliotekarie, 

och om hur de skilda uppfattningarna om skolbibliotekets värde som finns hos olika 

rektorer kan vara en förklaring till att det kan se så olika ut. Diana tror att om fler rektorer 

får se hur det kan se ut och får en större förståelse för vad en bibliotekarie kan göra, får 

fler viljan att satsa på det. Då kan de inse skolbibliotekets och skolbibliotekariens värde 

och släppa uppfattningen som kanske kan finnas – att det är en verksamhet som ”mest 

kostar pengar”. Annika tror att i och med att ingenting nämns om skolbibliotekets 

bemanning i läroplanen eller skollagen, så blir det upp till rektorerna att själva välja hur 

de vill fördela de resurser som de förfogar över: 

Då gör man det som är det absolut minsta för att man ska få 

verksamheten att gå ihop. För det är ju också så att, alltså rent krasst är 

det så att har du en skola som har 350 elever, då har du inte råd. Om du 

inte ser värdet av det. Ser du värdet av det, då har du råd, men har du 

aldrig förstått varför då anställer du inte någon. Så det är ju rektorn som 

är absolut det största inflytandet över hur det ser ut. 
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Att rektorers tolkning av skollagen och skolbibliotekarieuppdraget har stor betydelse för 

hur verksamheten organiseras stöds av den tidigare forskning som presenterats av 

Gecevic och Nyqvist Johnsson (2017) samt Larsson (2016). Christer berättar om hur han 

endast arbetat på skolor där rektorerna redan sett skolbibliotekets möjligheter. ”Rektorer 

tror jag vill ha ut så mycket som möjligt, alltså, har man en verksamhet så vill man väl 

skapa ett bra värde kring det”, resonerar han. Christer tror även att ju tydligare det blir för 

rektorer att vissa skolor får ut mer av sin skolbiblioteksverksamhet än andra, desto mer 

kan de uppfatta värdet av skolbibliotek. 

 

Diana menar att den rådande lärarbristen kan fungera som ett argument för att få rektorer 

att satsa på utbildade skolbibliotekarier. Om de ser att det finns andra grupper, såsom 

skolbibliotekarier, som kan innebära ett lyft för elever och lärare kanske de blir mer 

motiverade att satsa på dessa. Även Annika påtalar att den rådande lärarbristen i Sverige 

är ytterligare en anledning till att lärare inte ska sitta i bibliotek, utan att rektorer istället 

bör anställa utbildade bibliotekarier. Emma resonerar dessutom kring den höga press som 

finns på lärare att ”göra allting och veta allting”, i synnerhet i digitaliseringsfrågor. En 

skolbibliotekarie, med större kompetens på vissa områden, skulle kunna lätta deras 

arbetsbörda. Min tolkning är att skolbibliotekarierna genom sådan argumentation hävdar 

sin jurisdiktion utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv, de framhäver professionernas 

olikheter. Dock pekar Edvinsson (2018) i sin tidigare forskning på hur rektorer som 

anställt en fackutbildad bibliotekarie sett hur detta skapat ett mervärde medan rektorer 

som löst bibliotekets bemanning på annat sätt inte kan se vad utbildad personal skulle 

kunna tillföra. Detta talar emot att rektorer lägger vikt till vad Annika, Diana och Emma 

påpekar, och som även Skolkommissionen (SOU 2017:35) föreslår angående hur skolan 

bör organiseras, nämligen att det bör finnas skolbibliotekarier för att lärare ska kunna 

fokusera på ämnesundervisningen.  

6.3.1 Samarbete och jurisdiktion 

Samarbetet med rektorn och lärarna, samt möjligheterna att vara med och påverka hur 

skolbiblioteksverksamheten kan vara en del i undervisningen och skolans utveckling, ser 

olika ut på de intervjuade skolbibliotekariernas arbetsplatser. Hur personalen är 

organiserad i arbetslag eller team skiljer sig också åt. Annika berättar om hur hon varje 

vecka har en fast mötestid med rektorn för samtal om skolbibliotek ur ett brett perspektiv, 

där utvecklingen av skolans digitalisering ofta står i fokus. Dessa möten kan till exempel 

behandla skolpersonalens fortbildning. Eftersom de träffas regelbundet två timmar i 

veckan finns det förutom praktiska frågor även tid för mer strategiska samtal. Annika är 

även med i skolutvecklingsgruppen, och engagerad i elevhälsoteamet. Hon träffar också 

skolans svensklärare varje vecka på deras ämnestid.  

 

Emma, som är med i skolutvecklingsgruppen tack vare sitt försteläraruppdrag, kunde där 

framföra sina idéer om hur skolbiblioteket skulle kunna utvecklas i samband med att 

skolbibliotekarietjänsten blev ledig och hon själv påbörjat bibliotekarieutbildningen. Hon 

tycker att skolbibliotekarien bör ha en naturlig plats i en sådan grupp och motiverar det 

på följande sätt: 

Om skolbiblioteket inte ska vara en parallell verksamhet utan en del av 

verksamheten, då måste man vara representant där, för annars blir man 

inte hörd och då kommer man glömmas bort i alla utvecklingsprojekt. 

För när man sitter i det mötet då kan man ju direkt inflika att ”ja, men 

det här kan skolbiblioteket bidra med” eller säga att ”nej, det är inte 
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skolbibliotekets uppdrag”. Om man inte har den möjligheten, då 

kommer man aldrig riktigt förstå vilka utvecklingsprojekt som pågår på 

skolan, och då kan man aldrig matcha biblioteket mot det. Så det tycker 

jag faktiskt är en nyckel, det ska man be om. 

Utifrån vad Emma berättar i ovanstående citat, tolkar jag det återigen som att 

skolbibliotekarier förväntas arbeta för att stärka sin och verksamhetens legitimitet, men 

detta förutsätter en viss legitimitet eller status redan från början. Man måste ha tillräcklig 

makt för att kunna be om det ansvar som Emma berättar om (jfr Grafström et al., 2010). 

Fichtelius et al. (2019) benämner skolbibliotekarier som just nyckelpersoner för 

utvecklingen av skolbiblioteket som del i den pedagogiska verksamheten, men detta 

förutsätter samverkan med lärare och ledning, till exempel i en skolutvecklingsgrupp. 

 

När Christer samtalar med rektorn eller sina lärarkollegor om skolbiblioteket är det oftast 

i en mer informell form, det vill säga spontana samtal när något dyker upp snarare än 

inbokade möten med en särskild agenda. Han tycker att det fungerar relativt väl men 

skulle gärna ha en återkommande tid för samtal, såvida de berör ämnen som är värdefulla 

att diskutera. Eftersom han möter alla elever och årskurser ingår han inte i något specifikt 

arbetslag, men han träffar de olika arbetslagen i samband med skolstart då det finns 

möjlighet till planering. För att nå ut i alla årskurser finns sedan i varje arbetslag en 

bibliotekskontakt, som Christer träffar oftare under läsåret i samband med olika projekt. 

De kan därefter föra idéer från skolbibliotekets verksamhet vidare ut till övriga lärare i 

sitt arbetslag.  

 

Bella är inte heller med i något arbetslag, men får lov att delta och blir ibland inbjuden av 

lärarna, i synnerhet av de som arbetar i de lägre årskurserna. Hon berättar att det är svårt 

att undvika schemakrockar och att de sällan har gemensam tid för planering. Bella skriver 

veckobrev riktade till lärare och rektor som informerar om skolbibliotekets verksamhet, 

och försöker även lyfta skolbiblioteket på arbetsplatsträffar, men berättar att hon ibland 

kan känna sig bortglömd i skolans kollegium:  

Det kan vara när man har de här stora mötena i aulan och så, då kan 

man känna sig lite utanför liksom som bibliotekspersonal, för alla 

frågor rör ju inte oss, men vi är ändå med. Eller, vi blir liksom inte 

nämnda, utan det är mer lärarna som i så fall poängterar och tar upp att 

”nämen, nu glömmer vi ju att biblioteket faktiskt är här för vår del, för 

att stötta oss” och lite så. 

Diana berättar att hon upplever att hon har regelbundna samtal med sin rektor, trots att de 

inte har några fasta mötestider. Att boka in ett möte då det dyker upp någonting att 

diskutera, tycker Diana fungerar bra. Samtalen kan till exempel handla om att hon ber om 

pengar för olika projekt eller inköp, eller att hon vill dela med sig av något hon lärt sig på 

någon utbildning och be om tid för en presentation för lärarna. Ibland blir Diana inbjuden 

att delta i de olika arbetslagens möten, och ibland bjuder hon in sig själv om det är något 

särskilt hon vill ta upp. Hon är oftast med när svensklärarna har ämnesträffar, ungefär en 

gång i veckan. Utöver detta är hon med i skolans likabehandlingsgrupp.  

 

Emma upplever att hon nästan aldrig talar om skolbiblioteket med sin rektor och att han 

inte har så stort fokus på bibliotek, utan kommunikationen sker oftast via mail där Emma 

ber om ett godkännande eller avslag på någon idé. Det finns dock en biträdande rektor 

som hon pratar med oftare. Den biträdande rektorn är mer typen som har spontana samtal 
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och inte så ofta inbokade möten, berättar Emma, och hon har ett större intresse för hur 

skolbiblioteket kan utvecklas. ”För henne är bibliotek status” säger Emma, medan 

upplevelsen av rektorn är att han är nöjd med att ha en boksamling i ett rum med någon i 

någonstans.   

 

Diana upplever att skolbiblioteket är en del i undervisningen på den skola där hon arbetar 

och hon samarbetar gärna med lärarna, men berättar att samarbetet begränsas av lärarnas 

tunga arbetsbörda. Hon säger att hon får ”vara på väldigt mycket” men försöker se till att 

lärarna inte tycker det blir för jobbigt. En strategi för att undvika att uppfattas som jobbig 

är att hålla egna lektioner, där inte något särskilt förväntas av läraren utöver att vara 

närvarande. För Diana kan en anledning till att detta tillåts vara hennes lärarbakgrund, 

som skänker henne legitimitet att ta sig an klassrumsundervisningen.  

 

Tidsbristen uppfattar även Bella som det största hindret för givande samarbeten med 

lärarkollegor. Hon berättar att de säger att de gärna skulle vilja samarbeta, men att de inte 

hinner. Stressen över prov och betyg upplevs av både lärare och elever och hindrar 

skolbibliotekets möjligheter att ta större plats i skolan, berättar Bella. Dock upplever hon 

också att lärarna på de olika stadierna har olika stort intresse av att samarbeta, till exempel 

vad gäller undervisning i källkritik och MIK-frågor. Bellas upplevelse är att lågstadiets 

lärare tycker det är för tidigt, att mellanstadiets lärare är drivna och efterfrågar det mer, 

och att högstadiets lärare gärna vill ”sköta det själv”. Hon tycker att det verkar finnas en 

tendens till att lärare som undervisar i de årskurser där eleverna tilldelas betyg är mindre 

benägna att utnyttja skolbibliotekarien som resurs i undervisningen. 

 

I de fall Annika samplanerar projekt eller undervisning med lärare är hon tydlig med att 

förmedla att samarbetet måste få lov att ta tid om det ska bli så bra som möjligt. Jag tolkar 

det som att tiden fungerar som ett slags indikator på värdet av skolbibliotekets verksamhet 

och skolbibliotekarieprofessionen, dess legitimitet: 

Man får vara lite jobbig också tycker jag, att när det kommer lärare och 

vill samarbeta så måste man också ställa krav tillbaka och liksom inte 

bara ”ja, men det löser jag” utan då är det mer såhär ”ja, men jag kan 

inte lösa det här på två veckor utan vi måste sätta oss ner och planera 

det här”. Att man på något vis också visar att det här tar tid.  

Christer berättar att han möter olika lärare som är mer eller mindre intresserade av att 

samarbeta. Han upplever det ibland som att han måste ”bevisa” något, men hans strategi 

är att starta upp projekt och samarbeta med de lärare som är positiva till samarbete, att 

dokumentera projekten väl, knyta an dem till mål och läroplan, sammanställa och sedan 

visa upp för lärare och rektor och få feedback. På så sätt blir det tydligare vad ett projekt 

kan tillföra och kanske någon ny lärare vill bli delaktig och intresset kan sprida sig som 

ringar på vattnet. Han berättar också att det är viktigt att kommunicera sina idéer på ett 

sätt som passar i skolans kontext. Att kunna visa upp färdiga resultat och mallar för hur 

man kan arbeta i projekt tillsammans tror Christer underlättar samarbetet, och det blir 

lättare ju mer erfarenhet man samlar. Han konstaterar också att om man börjar från noll 

är det väldigt svårt att visa på möjligheterna med ett skolbibliotek. Diana menar att det 

gäller att visa för lärarna ”vad man går för och vad man kan tillföra, att man kanske har 

en annan kompetens än vad de har. Men gör man inte det, så kommer man sitta i ett 

bibliotek och inte komma ut så mycket.” Hon tror att det pratas mer om MIK-relaterade 

frågor på skolor med skolbibliotekarier: 
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Det vet jag att lärarna sa här när jag började, att det blev liksom mycket 

mer prat om det, att man lyfte det på ett annat sätt än man hade gjort 

tidigare. Det var som om ingen pratade om källkritik innan tidigare, 

man kanske höll på med det litegrann, men nu lyfter vi det på ett 

annorlunda och mer naturligt sätt när det finns en bibliotekarie som 

jobbar mycket mer aktivt med det. 

Detta bekräftar tidigare forskning om att skolbibliotek med fackutbildad personal i högre 

utsträckning arbetar med att utveckla elevernas MIK-förmågor (Gärden, 2017; 

Skolinspektionen, 2018c). 

6.3.2 Legitimitet och likvärdighet 

Emma, som nyligen startat upp skolbibliotekets utvecklingsarbete, berättar om hur hon 

försöker att vara strategisk i sin kommunikation gentemot rektorer.  Hon berättar om hur 

hon försöker ligga steget före så att hon kan bemöta rektorernas eventuella krav. Med 

inspiration från tidigare erfarenheter av utvecklingsarbete har hon upprättat en 

skolbiblioteksplan som innehåller delmål för fyra olika verksamhetsområden. Där kan 

hon varje termin visa vad som åstadkommits och vad som återstår: 

Därför har jag märkt att med de här planerna, då känner sig rektorerna 

trygga med att de vet vad som händer. Och jag känner mig trygg med 

att istället för att få de här spontana idéerna, för då har de fått något krav 

från kommunen och sedan försöker de hitta på någonting man ska göra 

utifrån det, när de är stressade – då är det bättre att jag har en plan och 

så tittar vi på den.   

Emmas strävan är att se till att göra skolbiblioteket synligt i det systematiska 

kvalitetsarbetet, och vice versa. Hennes strategi kan sägas relatera till Gustafssons (2015) 

resultat om betydelsen av policydokument. Skolinspektionen (2018c) har visat hur 

skolbiblioteket sällan är synligt i skolans systematiska kvalitetsarbete, trots att det enligt 

skollagen (SFS 2010:800, 4 kap. 4-5 §§) är rektorns uppgift att ansvara för att 

systematiskt kvalitetsarbete genomförs med inriktning att nå de mål som anges i skollagen 

och andra styrdokument gällande skolan och därmed även skolbiblioteket. Att Emma 

själv tar på sig ansvaret för att synliggöra skolbiblioteket i detta sammanhang kan ses som 

ett sätt att arbeta för att höja skolbibliotekets status och öka skolbibliotekariens makt 

(Grafström et al., 2010). Skolbiblioteksplanen ger även Emma möjlighet att tydliggöra 

för lärarna hur de kan dra nytta av skolbiblioteket och dess resurser i olika ämnen, vilket 

återigen kan ses som exempel på den institutionaliserade normen att skolbibliotekarier 

förväntas arbeta för att synliggöra skolbibliotekets verksamhet och stärka dess legitimitet.  

 

Christer använder sig av skolbibliotekets hemsida som ett sätt att kommunicera 

verksamheten genom att visa upp genomförda projekt inklusive instruktionsfilmer, samt 

berätta om de möjligheter som finns på skolbiblioteket för lärare, men även för 

vårdnadshavare. Emma har också satsat på att utveckla skolbibliotekets hemsida. 

Fokusområde för dess innehåll har varit det läsfrämjande arbetet, eftersom det är 

grundläggande med läsförmåga även när man arbetar med MIK-frågor. Hon upplever 

dessutom att det är om läsning hon får flest frågor från lärare. Även Annika tycker att det 

är lättare att jobba med läsningen, eftersom ”det är mycket lättare för lärarna att förstå att 

man är expert på det”. Detta tror jag kan förklaras med hur personer utanför 

biblioteksfältet uppfattar en bibliotekaries kompetens, det vill säga den kompetens som 

ger professionen sin legitimitet. Som Brante (2009) beskriver professionella yrken så 
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innebär de en förmåga att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och 

värdefulla av allmänheten. I allmänhetens bild av bibliotekarier har dessa handlingar 

tidigare i stor utsträckning kretsat kring litteraturförmedling, men som 

skolbibliotekarierna lyfter fram i intervjuerna består ju skolbiblioteket av mer än böcker. 

 

Christer tycker att det är viktigt att skolbibliotekarier själva har god förståelse för de två 

stora delarna av skolbiblioteksverksamheten, MIK och läsfrämjande, ur ett skolperspektiv 

där man tar hänsyn till skolans styrdokument och förstår att skolbibliotekarier har ett ”helt 

annat jobb än på folkbibliotek”. Inom institutionen skola är läroplanen ett styrdokument 

med stark legitimitet och min tolkning är att Christer arbetar för att stärka skolbibliotekets 

legitimitet inom institutionen skola genom att utgå ifrån de institutionaliserade regler som 

finns formulerade i styrdokumenten och sedan presentera hur även 

skolbibliotekarieprofessionen kan förhålla sig till dessa regler och riktlinjer (jfr 

Gustafsson, 2015).  

 

Att skapa egna policydokument eller planer för skolbiblioteket tycks vara vanligt 

förekommande bland de intervjuade skolbibliotekarierna. Till grund för Christers arbete 

finns en mediateksplan som skrevs tillsammans med rektorn när han påbörjade sin 

anställning. I planen fastställdes verksamhetens syfte och skolbibliotekariens roll, och 

den reviderades i samband med att skolan sökte ”Skolbibliotek i världsklass”. Christer 

tycker att det var bra att söka utmärkelsen för att aktualisera de frågor som 

mediateksplanen berör, och att tilldelas utmärkelsen ger en hint om att man jobbar på ett 

bra sätt, tycker han. Diana har på eget initiativ upprättat en arbetsplan för fyra områden 

där skolbiblioteket är med i undervisningen i olika årskurser. Hon berättar att hon funderat 

mycket på om det egentligen behövs ytterligare ett plandokument utöver läroplan och 

skollag, men tycker liksom Emma att planen fungerar bra som ett stöd för henne själv vid 

utvärdering av verksamheten och i samtal med rektorn. Det Diana och Emma berättar om 

anknyter till tidigare forskning om olika policydokuments betydelse för att skapa 

förståelse för skolbibliotekariens yrkesroll bland övriga professioner inom skolan 

(Gustafsson, 2015).   

 

Diana berättar också om att planen är ett sätt att öka likvärdigheten i fråga om elevernas 

tillgång till skolbiblioteket. För att säkert nå ut till alla klasser och inte bara de vars lärare 

är intresserade av samarbeten har hon utarbetat en plan för vad skolbiblioteket ska 

förmedla på olika områden, exempelvis källkritik och netikett. Skolinspektionen (2018c) 

bekräftar att elevernas tillgång till skolbibliotekets verksamhet kan ha med enskilda 

lärares inställning att göra, vilket visar hur Diana tar ansvar för skollagens (SFS 

2010:800) formuleringar om skolbibliotek genom sitt sätt att planera och organisera sitt 

arbete. Hon har också tagit initiativ till att söka utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” 

och menar att den och liknande utmärkelser där goda exempel uppmärksammas har stor 

betydelse, men hon berättar också om hur hon känt sig frustrerad över att de ska vara 

nödvändiga: 

En period kände jag ”ska man behöva få det för att man ska få ett kvitto 

på att man gör något bra?” […] Det gör kanske att andra, alltså rektorer, 

att de blir mer upplysta eller att de förstår att ”oj, kan man jobba såhär 

också?” Att man inte bara har den bilden kvar att det är ett rum med 

böcker och någon som sitter där och lånar ut, att det kan vara så mycket 

mer. 
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Att skolbiblioteket tilldelats utmärkelsen tycker Diana vittnar om skolbibliotekets goda 

förutsättningar vad gäller hur rektorn satsar på verksamheten, att biblioteket har bra 

anslag och att skolbiblioteket arbetar nära lärarna. Ansökan utformades tillsammans med 

rektorn, vilket visar på dennes engagemang. 

 

Ett annat sätt för skolbibliotekarierna att ge likvärdig tillgång och att synliggöra 

skolbibliotekets potential och sin egen professionella kompetens är att fokusera på 

personalgruppen. Annika anser att skolbiblioteket på så vis har möjlighet att nå ut till fler 

elever och ämnen, eftersom den begränsade tiden och det stora antalet elever omöjliggör 

att hon ska kunna vara delaktig i undervisningen i alla skolämnen. Att anordna workshops 

och fortbildning för lärarna är också ett sätt för skolbibliotekarien att kompetenshöja sig 

själv, menar Annika, eftersom sådana uppgifter kräver god förberedelse och 

omvärldsbevakning. Hon ser till att hålla sig uppdaterad på olika undersökningar, 

rapporter och så vidare som berör de områden där eleverna behöver stärka sina kunskaper, 

så att hon kan ta upp detta med berörda lärare och ställa frågor kring hur de ska ta sig an 

den aktuella frågan. Även Diana ser arbetet tillsammans med lärare ute i klasserna som 

tillfällen att visa vad hon som skolbibliotekarie med sin utökade kompetens kan tillföra. 

Diana och Annika tar på sig de upplevelseförmedlande och projektledande rollerna 

(Gustafsson, 2015) som institutionaliserats inom professionen. 

 

Bella tror liksom de övriga skolbibliotekarierna att olikheterna mellan olika skolor beror 

på hur ledningen prioriterar och vad lärarna behöver, men hon nämner också att själva 

samlingen av medier, att det behövs ett särskilt rum, kan innebära ett hinder. Om fler 

rektorer kopplat ihop skolbiblioteket med digitalisering, så hade fler insett dess potential, 

tror Annika. De aktuella strategier för digitalisering som presenterats tidigare (se kapitel 

1) bekräftar att Annikas uppfattning delas av fler.   

6.4 Rektorns ansvar 

Skolbibliotekariernas möjligheter att arbeta för att skolbiblioteksverksamheten fungerar 

enligt läroplanen bestäms av vilka förutsättningar och resurser som verksamheten tilldelas 

av rektorn, då det är rektorn som beslutar om resursfördelning efter elevernas 

förutsättningar och behov och skolenhetens inre organisation (SFS 2010:800, 2 kap. 9-10 

§§). Olika resurser såsom personal, lokaler, tid och pengar inverkar på varandra.  

 

För att kunna samarbeta med lärare förutsätts som tidigare nämnts att det finns arbetstid 

för detta hos såväl lärare som skolbibliotekarie, dock har Skolinspektionen (2018c) visat 

att rektorer sällan tar ansvar för skolbiblioteket genom att skapa strukturer för att 

skolbibliotekarie och lärare ska kunna planera för gemensam undervisning, vilket leder 

till att skolbiblioteket får sämre förutsättningar att få betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling. Rektorns ansvar för skolbibliotek berör oftare dess lokaler, bestånd 

och bemanning medan skolbibliotekets uppdrag mer sällan definieras (Skolinspektionen, 

2018c). 

 

En tydligare arbetsbeskrivning och mer regelbunden uppföljning av arbetet tillsammans 

med rektorn tycker Bella skulle vara bra, för att motverka att skolbiblioteksverksamheten 

blir allt för beroende av vem som anställs. Diana resonerar också kring till vilken grad det 

är önskvärt att rektorn deltar i planeringen av skolbiblioteksverksamheten, och berättar 

att å ena sidan skulle hon vilja att han hade fler synpunkter och idéer, men å andra sidan 
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uppskattar hon friheten och att inte känna sig styrd. Diana upplever att rektorn litar på att 

hon gör ett bra jobb, och det förtroendet finns även från Dianas håll gentemot rektorerna: 

Jag har nog gjort det väldigt lätt för dem. Men de gör ju också det lätt 

för mig, genom att ge mig förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. 

Så att vi har ju liksom gjort det lätt för varandra kan man säga. 

I flera intervjuer lyfter skolbibliotekarierna fram att de upplever ett förtroende från 

rektorns sida att själva bedriva och utveckla skolbibliotekets verksamhet, dess utformning 

och innehåll. Uttryck som att man har ”frihet under ansvar”, ”fria händer” eller ”fria 

tyglar” och att ”rektorn litar på en” nämns av flera skolbibliotekarier som en positiv 

aspekt på arbetet och yrkesrollen. De intervjuade skolbibliotekarierna bekräftar på så vis 

vad även Gustafsson (2015) funnit om att rektorn sällan ger skolbibliotekarierna specifika 

arbetsuppgifter eller sätter sig in i skolbiblioteksverksamheten i högre grad, utan förlitar 

sig på skolbibliotekarien att bedriva verksamheten på egen hand. Delar av rektorns ansvar 

för skolbiblioteket delegeras således till den enskilde skolbibliotekarien. Omväxlingen 

och möjligheten att själv styra sitt arbetsinnehåll upplever många som det bästa med 

arbetet. Christer berättar: 

Det är ett fantastiskt jobb på det sättet att man kan styra sin dag. Jag kan 

planera aktiviteter som jag tycker spännande och som jag tror kan 

tillföra någonting och sedan får jag göra det. Det är inte så många jobb 

där man har den möjligheten, att göra så hela dagarna. Plus att om jag 

vill åka på någon utbildning eller… jag kanske till och med kan få mail 

”men borde du inte åka på den här?” […] Man kan få in mycket och 

ändå få ut det man själv är intresserad av liksom, det tycker jag är en 

fantastisk sak, men också att man kan lära sig mycket i jobbet hela tiden. 

Även Annika berättar om hur hon bara haft bra rektorer som insett skolbibliotekets 

potential. Hon säger också att på varje ny skola hon kommit till har de förstått lite mer, 

och tror att detta även har sin förklaring i att hon själv utvecklats framåt. Nu upplever hon 

sig ha tydliga direktiv för sitt arbete, och hon anser att hon och rektorn tillsammans driver 

skolbiblioteksutveckling genom olika vägar: 

Rektorn har ju gett oss ett tydligt uppdrag, och vi har ett tydligt mandat 

och vi har läroplanen att förhålla oss till, så då är det inte så svårt, vad 

hon… alltså jag vet precis vad hon vill, så att jag kan ju hoppa på grejer 

utan att fråga henne om varenda liten grej för jag vet vad hon kommer 

säga om det och så. 

Annika berättar om hur hon själv styr över sin tid, och hur rektorn är väl införstådd med 

att öppettiderna påverkar skolbibliotekariens möjligheter att delta i undervisningen på 

andra sätt, och ställer därför inga särskilda krav på i vilken utsträckning biblioteket ska 

hålla öppet. På Bellas skola är förutsättningarna lite utav det omvända, och Bella berättar 

om hur hon planerar projekt och samarbeten utifrån lärarnas schema och bibliotekets 

öppettider. Hon har från sin rektor fått höra att rektorn litar på Bella och gärna vill att hon 

”gör det som ska göras”, men hon känner också att skolbiblioteket inte är ett prioriterat 

område för rektorn och upplever att det sällan hamnar i fokus: 

Rektorn tar det ansvaret hon kan, men det är i mån av den tid som 

finns. Och det är lite mer att hon har ju ett förtroende för mig och 
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[biblioteksassistenten] i biblioteket att vi ska säga till om det är 

någonting.  

På Bellas skola finns en deltidsanställd biblioteksassistent som arbetar med utlån och 

återlämning på förmiddagar, och möjliggör därmed att Bella kan vara ute i klasser och 

exempelvis hålla i bokprat eller läsgrupper, men på eftermiddagarna är hon själv. ”Då är 

jag bara tillgänglig för biblioteket”, berättar hon, vilket kan tolkas som ett uttryck för den 

mer traditionella bild av skolbiblioteket där rummet och öppettiderna är vad som 

definierar verksamheten. Oavsett vilken syn på biblioteket som är rådande, ingår 

fortfarande hanteringen av böcker i bibliotekariens ansvar och professionens jurisdiktion, 

och detta arbete kan begränsa tiden då skolbibliotekarien finns tillgänglig för andra 

uppgifter. Christer som arbetar med lågstadieelever berättar att det är en väldigt hög 

omsättning på böckerna, och att hanteringen kan vara ganska krävande och monoton. 

Ibland kan det kännas stressigt att planera eller driva projekt på grund av böckerna, 

berättar han. Diana berättar att hon prioriterat pedagogiska aktiviteter framför exempelvis 

skyltning eller uppdatering av hemsida och blogg, eftersom det är svårt att hinna med allt. 

Inte heller Emma har haft tid till allt hon önskat göra, exempelvis gå ut i klasserna och 

arbeta med läsning eller MIK-frågor.  

 

Hur skolbibliotekarierna fördelar sin arbetstid och prioriterar mellan olika arbetsuppgifter 

väcker frågor om vad som egentligen är skolbibliotekariens huvudsakliga uppdrag och 

vad de framför allt ska ägna sig åt. Som nämnts tidigare kan denna uppfattning variera 

mellan skolbibliotekarier med och utan fackutbildning, och rektorer tar sällan ansvar för 

hur skolbiblioteket ska arbeta. Christer resonerar kring hur olika förutsättningar för 

skolbibliotekets personal påverkar möjligheterna att bedriva verksamheten:  

Det är ju svårt att bedriva något seriöst om jag skulle vara här en dag i 

veckan eller två dagar i veckan kanske, och sedan vara på en annan 

skola två dagar. Då blir det väldigt urholkat på något sätt. Man skulle 

säkert kunna göra saker då också, men det blir ju en annan kvalitet. 

Även Skolinspektionen (2018c) belyser hur kvaliteten kan riskera att försämras om 

skolbibliotekarier har begränsad tid för sitt uppdrag eller otillräcklig kompetens för att 

utföra uppdraget.  

 

I tidigare forskning lyfts hur rektorer getts ett stort utrymme för tolkning, i och med att 

det saknas föreskrifter om och hur skolbibliotek ska bemannas (Edvinsson, 2018; Gecevic 

& Nyqvist Johnson, 2017). Detta är något som Annika kritiserar, med utgångspunkt i vad 

som anges i läroplanen angående skolbibliotek som ett lärverktyg: 

Man säger ju inte att det är ett skolbibliotek med någon i! Så ett 

skolbibliotek i sig själv, där händer ju ingenting, utan det blir ju att… 

man kommer ju undan det där genom att inte skriva skolbibliotekarie, 

men det är ju egentligen skolbibliotekarien som gör att det blir ett 

pedagogiskt verktyg, själva skolbiblioteket. Så själva rummet… det är 

precis som att ett klassrum blir ju inte en lärande plats förrän du har 

elever och en lärare, så det är ju en lite fånig formulering om jag får 

säga så. 

Även Diana anser att en anställd skolbibliotekarie är en förutsättning för att använda 

biblioteket i undervisningen: ”Har man ingen skolbibliotekarie så förstår jag inte hur 

biblioteket ska integreras i den pedagogiska verksamheten. Det blir väldigt svårt.” Detta 



41 

 

konstaterar även Schultz Nybacka (2019) nästan ordagrant när hon beskriver att det inte 

går att ha en pedagogiskt integrerad skolbiblioteksverksamhet om det saknas en 

bemannad organisation. Det går dessutom att argumentera för att bemanningen implicit 

förutsätts även i läroplanens (Skolverket, 2018b) nyaste formulering om skolbiblioteket, 

den som beskriver hur rektorn har ansvar för att skolbibliotekets verksamhet används som 

del i undervisningen, eftersom ”skolbiblioteket” som sådant inte kan agera – det kan 

endast den eller de individer som bedriver skolbibliotekets verksamhet. 

 

Angående rektorns ansvar uttrycker Emma tydligt att inget samarbete med lärarna är 

möjligt utan att förutsättningarna för detta skapas av skolans ledning: ”Utan ledningen 

bakom sig så kommer det inte att lyckas alls och därför så måste jag börja med att höja 

medvetenheten hos rektorerna”.  

6.4.1 Efter revideringen av läroplanen 

En av utgångspunkterna för denna uppsats är den revidering av läroplanen som förtydligar 

att rektorn ansvarar för att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i 

undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” 

(Skolverket, 2018a, s. 17). När jag ställer frågan om den reviderade läroplanen har 

inneburit någon förändring är de flesta skolbibliotekarier överens om att inte så mycket 

har hunnit hända ännu, men det råder även spridda uppfattningar om hur stort behovet av 

förändring är på de olika skolorna. Medan Annika, Christer och Diana tycker att det redan 

fungerar på ett tillfredsställande sätt, ser Bella och Emma flera utvecklingsmöjligheter på 

sina skolbibliotek. 

 

Annika menar att den nya formuleringen inte påverkat nämnvärt, eftersom dess innebörd 

ändå upplevts som självklar på hennes skola, inte minst för rektorn. Hon berättar att 

rektorn är ”extremt drivande” och satsar på skolbiblioteket både i form av anslag och 

personalresurser. På skolan finns ett eget arbetslag för arbetet med digitalisering, där 

förutom skolbibliotekarien en så kallad digitaliseringspedagog ingår. Annika berättar att 

”vi är ett av hennes viktigaste team” och att de träffar rektorn regelbundet.  

 

Diana tycker inte heller att den reviderade läroplanen förändrat något, eftersom hon 

upplever att de arbetat precis så även tidigare på hennes skola och att de har kommit långt 

med sin skolbiblioteksverksamhet. Även Christer berättar att det redan i platsannonsen 

och arbetsbeskrivningen till hans nuvarande tjänst framgick att skolan hade en högt ställd 

ambitionsnivå för skolbibliotekets verksamhet, där den reviderade läroplanens nya 

formulering redan var integrerad som Christer uppfattat det. Han ser ändå positivt på det 

förtydligande som revideringen innebär:  

På många sätt så kan det ju tydliggöra för en själv och för kollegor kan 

jag tycka, att man har någonting att hänvisa till som är formulerat lite 

mer skarpt på något sätt. Sedan kan det vara bra också i förhållande till 

andra verksamheter och skolor för det är så väldigt olika hur man 

bedriver sin verksamhet. 

Eftersom Bella inte arbetade som skolbibliotekarie innan revideringen infördes kan hon 

inte jämföra med hur det var dessförinnan, men hennes uppfattning, som bygger delvis 

på vad andra berättat, är att det inte är så stor skillnad. Hon tror dock att det satt press på 

rektorn att revidera skolans biblioteksplan som är några år gammal, och Bella har själv 

fört detta på tal. Tidigare skrev skolbibliotekarien tillsammans med skolans IKT-pedagog 
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en biblioteksplan utifrån läroplanens mål, men nu upplever Bella att bristen på integrering 

av digitaliseringen och skolbiblioteket är olycklig. IKT-pedagogen har av rektorn 

tilldelats fler ansvarområden inom digitalisering, vilket begränsar möjligheten till 

samarbete med skolbibliotekarien. 

 

Emma berättar att rent konkret har ingenting förändrats på grund av den nya revideringen, 

men hon upplever att den väckt ett större intresse för skolbiblioteket hos ledningen. 

Rektor och biträdande rektor frågar mer om hur verksamheten kan planeras och om vad 

som skulle kunna göras, men Emma tror inte att de är fullt medvetna om hur detta är 

beroende av bibliotekariens arbetstid – att uppdraget inte kan vara för litet om man 

förväntas realisera de mål som i och med läroplanen redan finns för skolbiblioteken, vilket 

stöds av Skolinspektionens (2018c) kvalitetsgranskningsrapport. Under intervjun 

kommer samtalet också in på varför den nya formuleringen förts in i den reviderade 

läroplanen. Emma berättar: 

Jag tror att skolbibliotek har fått en undanskymd roll på skolorna. Vi 

har värdesatt andra saker, och därför har många skolbibliotek blivit ett 

rum med tryckt material som eleverna får tillgång till ibland, och så har 

man varit nöjd med det, och man har sett biblioteket som ett slags… 

Nästan alla skolor i låg- och mellan[stadiet] har, säg, 20 minuters 

tystläsning varje dag, det är någon slags standard ju. Och då har lärarna 

och rektorerna varit nöjda med att eleverna kan springa och hämta 

någon bok och sitta tysta i 20 minuter så lärarna kan svara på mail och 

sådant där… och det har blivit en sådan roll, och då har det räckt, om 

man inte förstått att bibliotek är något helt annat, också.  

Emma beskriver hur hon upplevt att skolbiblioteket tillskrivits ett instrumentellt värde i 

första hand, men man kan också ana att även lärarprofessionens villkor har betydelse för 

skolbiblioteksverksamheten i och med lärarnas upplevda tidsbrist.  

 

Vikten av att öka kunskapen om skolbiblioteket hos övriga professioner inom skolan för 

att åstadkomma en stärkt likvärdighet är de intervjuade skolbibliotekarierna och flera 

aktuella myndigheter överens om. Annika har som redan nämnts själv tagit på sig detta 

ansvar och börjat samarbeta med lärarutbildningen för att introducera skolbiblioteket på 

ett tidigt stadium för blivande lärare. Hon frågar sig också hur mycket rektorers utbildning 

berör ämnet, och berättar att hon själv gärna skulle involveras i att utbilda rektorerna för 

att höja medvetenheten om skolbibliotekets möjligheter.  

 

I varken den reviderade läroplanen eller skollagen nämns skolbibliotekets bemanning, 

vilket flera skolbibliotekarier reagerat på och uppmärksammar under intervjuerna. 

Christer reflekterar kring att skolbiblioteket ännu tydligare skulle kunna finnas med i de 

olika ämnenas kursplaner i läroplanen. Emma lyfter också fram att skollagen förblivit 

oförändrad trots att läroplanen reviderats, och hon anser att för att öka likvärdigheten för 

grundskoleelever runt om i landet behöver skolbibliotekets funktion förtydligas i lagen. 

Detta är en åsikt som stöds av såväl Skolverket (2018c) som Fichtelius et al. (2019), och 

torde därmed kunna fångas upp av såväl utbildnings- som kulturpolitiska intressen.  
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7 Diskussion och slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att bidra med fördjupad kunskap om skolbibliotekariers 

erfarenheter av hur skolbiblioteksverksamhet i grundskolan organiseras och hur 

förutsättningar för en likvärdig, pedagogiskt integrerad skolbiblioteksverksamhet kan 

skapas. Med utgångspunkt i den olikvärdiga situationen för svenska grundskoleelever, 

inte minst avseende tillgången till bemannade skolbibliotek, och den reviderade 

läroplanens nya skrivningar om rektorns ansvar, har jag undersökt hur ansvar för 

skolbiblioteket ter sig i praktiken genom att genomföra och analysera kvalitativa 

intervjuer med fem skolbibliotekarier i grundskolan. Studien anknyter till nyinstutionell 

teori samt professionsteori och behandlar även synen på bemanning – vilken utbildning 

och kompetens som skolbibliotekarier anser är nödvändig för att skapa de förutsättningar 

som krävs för en likvärdig och pedagogiskt integrerad verksamhet, samt vilka andra 

faktorer som kan påverka skolbibliotekets förutsättningar att bli del i undervisningen för 

att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens. 

 

Jag kommer i följande avsnitt diskutera studiens resultat utifrån de frågeställningar som 

presenterats i kapitel 1.3. 

 

- Hur ser skolbibliotekarier på sin yrkesroll och dess legitimitets betydelse för en 

ökad likvärdighet i grundskolans skolbiblioteksverksamhet? 

Den första frågeställningen behandlar skolbibliotekariers profession och hur 

uppfattningar om institutionell och professionell identitet påverkar hur skolbibliotekarier 

ser på sig själva och sin yrkesroll. Jag har försökt att beskriva hur de skolbibliotekarier 

jag intervjuat uppfattar sin roll på skolan, hur de upplever att den uppfattas av andra de 

möter i yrkeslivet, och hur de själva resonerar kring vilken kompetens som efterfrågas 

samt behovet av utbildning.  

 

De skolbibliotekarier som intervjuats har många olikheter vad gäller utbildningsbakgrund 

och arbetslivserfarenhet, arbetssituation och anställningsvillkor, men de har också mycket 

gemensamt. I intervjuerna framkommer det tydligt att samtliga tar sitt arbete som 

skolbibliotekarie på stort allvar och att de känner starkt för sitt yrke. Det känns inte allt 

för avlägset att dra paralleller till hur uppgiften att sköta ett bibliotek före 

professionaliseringen av bibliotekarieyrket ofta uppfattades som ett kall där personliga 

egenskaper hade stor betydelse (Hansson, 2018), för än idag har personlighet mycket med 

yrket att göra. Flera av de intervjuade skolbibliotekarierna berättar om hur 

skolbiblioteksverksamhetens framgång är beroende av den enskilde skolbibliotekarien, 

vilket bekräftar bilden av en otydlig och personbunden yrkesroll som målats upp i tidigare 

forskning (Blom & Tell, 2017). Samtidigt är de skolbibliotekarier jag intervjuat mycket 

tydliga med hur de önskar bedriva sin verksamhet och vad som förväntas av dem, eller 

vad de förväntar sig av sig själva. Som skolbibliotekarie bör man vara pedagogisk, socialt 

kompetent och väl insatt i skolans styrdokument, med goda kunskaper i MIK och 

litteratur, samt läsfrämjande och språkutvecklande arbete. Man ska vara driven, 

engagerad och arbeta aktivt för att få till samarbeten med lärare eller gehör för sina idéer 

hos skolledningen. Skolbibliotekarier verkar vara överens om att det ingår i yrkesrollen 

att visa vad man går för och vad man kan tillföra för att övrig personal ska bli intresserad. 

Man förväntas hjälpa till att sprida kunskap om skolbibliotekets potential, och 
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marknadsföring och synliggörande av skolbiblioteket tycks vara en aspekt av arbetet som 

institutionaliserats. 

 

Det argumenteras ofta för skolbibliotek som pedagogisk resurs som ett sätt att försöka 

stärka skolbibliotekets legitimitet (Schultz Nybacka, 2019) men skolbibliotekarierna i 

min studie verkar vara överens om att det är skolbibliotekarien som bör ses som den 

verkliga pedagogiska resursen. Samtliga upplever ett behov av fackutbildade 

skolbibliotekarier, oberoende av om de själva innehar bibliotekarieutbildning eller inte, 

och flera betonar med eftertryck hur arbetet på skolbiblioteket skiljer sig mycket från 

arbetet på folkbibliotek, vilket väcker frågor kring såväl skolbibliotekens institutionella 

tillhörighet som skolbibliotekariernas profession.  

 

Som anställd på en skola är skolbibliotekarien ofta den enda representanten för biblioteket 

som institution, oavsett om skolbibliotekarien innehar utbildning i biblioteks- och 

informationsvetenskap eller inte. Enligt definitionen i denna uppsats blir den som av 

rektorn tilldelas rollen som ansvarig för skolbiblioteket titulerad ”skolbibliotekarie”. 

Därmed kan en skolbibliotekarie representera institutionen bibliotek på sin skola utan att 

för den sakens skull tillhöra bibliotekarieprofessionen, förutsatt att professioner 

definieras av akademisk utbildning (Brante, 2009; Hansson, 2018). På grund av detta tror 

jag att det finns en risk att begreppet ”skolbibliotekarie” laddas med olika betydelser av 

personer med olika institutionella identiteter. Beroende på utbildningsbakgrund och med 

utgångspunkt i respektive institution (skola/bibliotek) ser man på skolbiblioteket utifrån 

olika perspektiv och upplever professionens jurisdiktion på skilda sätt. Detta påverkar i 

sin tur skolbibliotekariernas plats i skolan – om de ska finnas tillgängliga i 

bibliotekslokalen eller i klassrummet, i skolutvecklingsgrupper eller utanför skolans olika 

arbetslag. Den otydliga yrkestiteln kan leda till svårigheter för personer utanför 

biblioteksfältet att uppfatta skillnader mellan en utbildad och en outbildad 

skolbibliotekarie, men kan även skapa splittring inom skolbibliotekariers nätverk. Så som 

jag uppfattar de intervjuade skolbibliotekarierna, saknar en outbildad skolbibliotekarie 

legitimitet i de utbildades ögon. Några berättar om hur de inte gärna vill ingå i samma 

nätverk som lärarbibliotekarierna på grund av att de anser att de som saknar 

bibliotekarieutbildning inte har samma förhållningssätt till vad arbetet innebär, och de 

kan ha svårt att kommunicera med varandra.  

 

För att ytterligare komplicera skolbibliotekariens otydliga roll finns även inom 

bibliotekarieprofessionen den karakteristiska spänning mellan akademin och praktiken 

som ofta utmärker vad Brante (2009) kallar för semi-professioner. Detta kommer till 

uttryck i den diskrepans som råder mellan vilka kompetenser som rektorer respektive 

representanter för bibliotekarieprofessionen förväntar sig av en fackutbildad 

skolbibliotekarie (Edvinsson, 2018). De skolbibliotekarier jag intervjuat berättar därtill 

om den stora upplevda skillnaden mellan skolbibliotekarier och bibliotekarier som arbetar 

på folkbibliotek, samt att skolbibliotekarieyrket uppfattas som ett lågstatusyrke inom 

professionen. 

 

Bibliotekarieprofessionen är liksom andra professioner i ständig förändring och 

institutionerna samspelar med sin omgivning. Skolbibliotekarier betonar i allt högre 

utsträckning sin pedagogiska roll. Inom skolan är begrepp som pedagogik och pedagog 

starkt förknippade med lärarprofessionen, vilket kan leda till konflikter eller missförstånd 

gällande skolbibliotekariers jurisdiktion vad gäller undervisning. Kanske kan detta delvis 

förklaras med den process att stärka lärarprofessionen genom till exempel införandet av 



45 

 

lärarlegitimation, som är pågående inom skolan. Bland de skolbibliotekarier jag intervjuat 

är tre utbildade lärare, och de beskriver hur de såväl kunnat dra nytta av sina dubbla 

kompetenser för att stärka sin legitimitet i klassrummet, samt hur det kan vara svårt att ta 

sig ur den tidigare identiteten som lärare och de förväntningar som denna medför.  Efter 

att ha hört de olika skolbibliotekariernas berättelser om sina arbetsplatser uppfattar jag att 

de haft olika stora framgångar med att stärka skolbibliotekets legitimitet, och min 

tolkning av vad de berättar är att de har olika starka positioner på skolorna. Det är svårt 

att veta i vilken utsträckning skolbibliotekariernas personliga egenskaper och 

kompetenser spelar roll för deras legitimitet på respektive skola, då professionen är så 

starkt personbunden (Blom & Tell, 2017). Min uppfattning är att detsamma gäller lärare 

och rektorer. Tidigare forskning visar hur dessas personliga inställning och intresse för 

skolbiblioteksfrågor påverkar skolbibliotekets förutsättningar (Gecevic & Nyqvist 

Johnsson, 2017; Hütten & Johansson, 2014; Larsson, 2016; Nilsson & Salmi, 2012; 

Skolinspektionen, 2018c) och det är därför svårt att dra några slutsatser kring vad som 

gör att en skolbibliotekarie har starkare legitimitet än en annan.  

 

Som redogjorts för i uppsatsens inledning, har dock den pågående digitaliseringen av 

samhället börjat bidra till att skänka skolbiblioteket ny legitimitet och intresset börjar 

vakna hos politiker, myndigheter, huvudmän och rektorer vilket ger skolbibliotekens 

förutsättningar goda chanser att förbättras på sikt. Formuleringen ”skolbibliotekets 

verksamhet används som en del i undervisningen” (Skolverket, 2018a, s. 17) kan även 

göra det lättare för skolbibliotekarier att stärka sin legitimitet gentemot skolans övriga 

professioner med tanke på tidigare forskning om hur policydokument såsom läroplanen 

har stor betydelse för hur skolbibliotekariens roller görs tydliga för skolans övriga 

personal (Gustafsson, 2015).  

 

I min uppsats presenteras exempel på såväl rektorer som satsar på digitalisering i 

samarbete med skolbibliotekarien, som exempel på hur skolbibliotekets roll i arbetet med 

digitaliseringen och utvecklingen av elevernas digitala kompetens begränsas av lärare 

som vill sköta detta arbete själva eller rektorer som inte upplever att det är en fråga för 

skolbibliotekarien. Tidigare forskning visar dock hur skolbibliotek utan fackutbildad 

bibliotekarie inte arbetar med MIK-frågor och digital kompetens i samma utsträckning 

som på skolor där skolbibliotekarien är utbildad i biblioteks- och informationsvetenskap 

(Gärdén, 2017). Att inte anställa en skolbibliotekarie med fackutbildning kan därför 

begränsa skolans möjligheter att förbättra måluppfyllelsen och öka likvärdigheten i 

skolan med hjälp av digitaliseringens möjligheter, vilket är anmärkningsvärt med tanke 

på att revideringen av läroplanen syftat till att förtydliga skolans uppdrag att stärka 

elevernas digitala kompetens (Regeringskansliet, 2017b; Regeringskansliet, 2017c).   

 

- Vilka förutsättningar anser skolbibliotekarier har betydelse för skolbibliotekets 

möjligheter att vara en del i undervisningen i enlighet med den reviderade 

läroplanen? 

Den andra frågan som ställs i denna uppsats, handlar om vad skolbibliotekarier anser 

behövs för att skolbibliotekets verksamhet ska kunna fungera som det stöd för eleverna 

som läroplanen föreskriver. Eftersom en följd av att läroplanen följs i högre utsträckning 

blir en ökad likvärdighet, finns denna aspekt implicit med i frågeställningen. 

 

Jag uppfattar det som att legitimitetsbegreppet har stor betydelse även i denna fråga. 

Skolans resursfördelning sköts av rektorn, och därför är det än en gång avgörande hur 
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rektorn förhåller sig till och prioriterar skolbiblioteksverksamheten. Skolbibliotekets 

legitimitet är förknippat med det föreställda värdet av skolbiblioteket. Om inte rektorer 

ser värdet av ett skolbibliotek och en utbildad skolbibliotekarie kommer de inte att lägga 

resurser på detta, och ju mindre resurser som tilldelas skolbiblioteket desto sämre blir 

förutsättningarna för att upprätthålla en verksamhet av hög kvalitet. Detta är 

skolbibliotekariernas ”moment 22” – de måste påverka för att anställas och de måste 

anställas för att påverka; om rektorn inte ser värdet av skolbiblioteket har man inte råd att 

anställa en skolbibliotekarie, och om man inte anställer en skolbibliotekarie får man aldrig 

veta skolbibliotekets värde; för att bli efterfrågad i klassrummet av lärarna krävs att 

skolbibliotekarien får visa vad den kan, men skolbibliotekarien kan inte visa vad den kan 

om den inte är efterfrågad av lärarna i klassrummet. 

 

För att öka sitt inflytande över sin arbetssituation, och för att kunna bidra till skolan 

utifrån sin institutionella identitet med dess bildningsideal och värderingar, tar ofta 

skolbibliotekarier på sig rollen som marknadsförare av skolbiblioteket. Att sprida 

kunskap om skolbibliotekets potential att bidra till skolans måluppfyllelse och utföra sitt 

kompensatoriska uppdrag har som nämnts tidigare institutionaliserats bland många 

skolbibliotekarier. Bibliotekets bildningsnorm sträcker sig således även till att lära 

rektorerna vad biblioteket kan göra, och skolbibliotekarier tar ofta själva på sig ansvaret 

att driva ett strategiskt arbete gentemot övrig personal med hänsyn till de 

institutionaliserade värden som finns inom skolan. Under mina intervjuer berättar 

skolbibliotekarierna om olika strategier för att bli del i undervisningen, till exempel att 

upprätta biblioteksplaner som kopplas till skolans styrdokument, att göra skolbiblioteket 

synligt i det systematiska kvalitetsarbetet, att fokusera på personalgruppen för att öka 

elevers tillgång till skolbiblioteket genom sina lärare, samt att medvetet kommunicera 

sina idéer på sätt som passar in i skolans kontext och förhålla sig till skolan som 

institution, snarare än att utgå ifrån folkbibliotekets och bibliotekarieprofessionens 

normer. 

 

Dock har tidigare forskning visat att en strategisk roll inte alltid förväntas av rektorerna 

(Edvinsson, 2018) och kanske inte sanktioneras av dessa, i och med att samarbetet med 

rektorn själv och skolans övriga personal inte alltid är formaliserat. Många av de 

skolbibliotekarier jag intervjuat beskriver hur de har rektorns förtroende, men det är inte 

tillräckligt om de inte därutöver tilldelas de resurser som krävs. Utifrån 

skolbibliotekariernas berättelser uppfattar jag att det förutom legitimitet är tid som 

upplevs som den viktigaste resursen – tid som i sysselsättningsgrad för uppdraget, tid för 

formaliserade samarbeten och utvärdering, och tid för att prioritera mellan yrkesrollens 

olika uppgifter. Detta förutsätter att rektorerna tydligt definierar vilket uppdrag 

skolbibliotekarien har, vilket är beroende av att rektorn har den kunskap om skolbibliotek 

som dessvärre ofta saknas (Edvinsson, 2018; Gärden, 2017; Skolverket, 2018c).  

 

- Hur upplever skolbibliotekarier att rektorer i grundskolan tar ansvar för 

skolbibliotekets verksamhet sedan revideringen av läroplanen 1 juli 2018? 

Den tredje frågan berör formuleringen i läroplanen om rektorns ansvar för skolbiblioteket, 

som vid tiden för intervjuernas genomförande varit gällande i mindre än ett år. Enligt de 

flesta av skolbibliotekarierna har inte verksamhetens organisation förändrats nämnvärt 

under denna tid, men det framkommer också att somliga skolbibliotekarier inte ser några 

direkta behov av att förändra skolbiblioteksverksamheten, för de menar att skolorna och 

rektorn redan lever upp till vad som anges i läroplanen. Dock tycker skolbibliotekarierna 
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att det är en positiv förändring, som de hoppas kan tydliggöra skolbibliotekets funktion i 

skolan, och som kan underlätta jämförelser mellan olika skolor och bidra till att öka 

likvärdigheten. 

 

En iakttagelse jag gjort under arbetet med uppsatsen är att det kan vara problematiskt när 

rektorer får ansvar över ett område där de saknar professionell kunskap. Tidigare 

forskning har visat att kunskapen om vad biblioteks- och informationsvetenskaplig 

utbildning innebär är svag hos många rektorer och lärare (Edvinsson, 2018) och många 

gamla föreställningar om vad en bibliotekarie gör lever kvar. Trots bibliotekarieyrkets 

professionalisering kan fortfarande skolbibliotekarieuppgiften ha status av bisyssla 

(Thomas, 2013). Det bidrar sammantaget till att förväntningarna på skolbiblioteket och 

skolbibliotekarien blir otydliga och förutsättningarna för att vara delaktig i  elevernas 

kunskapsutveckling blir sämre, till exempel genom att uppdraget inte tilldelas tillräckligt 

stor sysselsättningsgrad eller att inte skolbibliotekarien inkluderas i skolans 

utvecklingsarbete, som redan diskuterats ovan. Otydligheten i hur skolbibliotek regleras 

i lagar och förordningar gör det öppet för rektorn att tolka såväl hur eleverna ska ges 

tillgång till skolbibliotek samt skolbibliotekarieuppdragets innehåll och vilken utbildning 

som anses lämplig för arbetet. Thomas (2013) menar att i skollagen betonas möjligheten 

till olikhet bland olika skolor på grund av dess olika förutsättningar snarare än att 

framhäva behovet av likvärdiga skolbibliotek. Liknande kritik kan framföras angående 

riktlinjerna till statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek, där det framgår att 

bidraget lämnas för anställning av personal med utbildning i biblioteks- och 

informationsvetenskap, men om sådan personal inte finns tillgänglig får bidraget lämnas 

för personal med annan lämplig utbildning (SFS 2016:370, 6 §). När rektorn tillåts göra 

dessa tolkningar utifrån sin institutionella identitet inom skolan, tas ingen hänsyn till den 

professionella kunskap som finns inom biblioteket som institution, och istället för att 

samverka för elevernas bästa missas kanske en möjlighet för två professioner att stärka 

varandra.  

7.1 Avslutande reflektioner  

Redan 2013 frågade sig Barbro Thomas ”varför vill det sig inte?” (Thomas, 2013, s. 59) 

angående att så få elever har tillgång till bemannade skolbibliotek. Thomas menade då att 

det snarare än den påtalade resursbristen handlat om prioriteringar, som i sin tur kan ha 

haft ett samband med avsaknaden av tydliga mål. Sedan den 1 juli 2018 kan man 

argumentera för att det nu finns tydliga mål i och med den reviderade läroplanen och de 

nationella strategierna för digitalisering, och att det är rektorn som har ansvar för att dessa 

uppnås.  

 

Att påstå detta är dock att förenkla den komplexa ansvarsfrågan, för även enskilda 

skolbibliotekarier och enskilda lärare har stor betydelse för hur 

skolbiblioteksverksamheten fungerar, och överordnad varje rektor finns en huvudman, 

som på de skolor som varit aktuella i min studie är kommunen. Då kommunens 

förvaltning har i uppdrag att genomföra den politik som kommunfullmäktige beslutar om, 

och de politiker som innehar uppdrag inom kommunstyrelser, nämnder och utskott är 

representanter som valts direkt av medborgarna, kan man därför argumentera för att 

ansvaret ytterst vilar på varje enskild medborgare. Det är på så vis allas ansvar att samla 

på sig den kunskap och de fakta som krävs för att kunna fatta informerade beslut, vilket 

leder mig tillbaks till vad som anges i bibliotekslagen angående det allmänna 

biblioteksväsendets demokratiska uppdrag:  
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Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska 

finnas tillgänglig för alla. (SFS 2013:81, 2 §) 

Frågan är om det även bör vara det allmänna biblioteksväsendet uppdrag att förklara 

varför ovanstående är viktigt för den enskilde medborgaren? 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att även om studiens resultat inte är 

generaliserbara på grund av det mycket begränsade urvalet av intervjupersoner, så verkar 

skolbibliotekarierna i min studie vara överens om att de efterfrågar en högre grad av 

medvetenhet hos rektorer och lärare om vad skolbiblioteket och skolbibliotekarien kan 

bidra med, och de anser att uppdraget förutsätter fackutbildad bibliotekspersonal. Flera 

anser även att bibliotekarieutbildningarna kan arbeta för att förbereda studenter för 

skolbibliotek på ett bättre sätt och de betonar behovet av att skriva in skolbibliotekarien i 

lagar och styrdokument. I mångt och mycket bygger empirin från denna uppsats vidare 

på de resultat som presenterats i tidigare forskning, vilket stärker uppfattningen om att 

akademi och praktik tycks vara eniga om skolbibliotekets betydelse för elevernas lärande. 

Man är också överens om att detta behöver förankras även hos lärarprofessionen, 

däribland rektorer. 

 

Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv tror jag att såväl skolbibliotek som skola skulle 

gynnas av en vilja från både skola och bibliotek att närma sig varandra. Man kan illustrera 

detta med en lek med ord som även innebär en perspektivförskjutning – istället för att tala 

om biblioteket i skolan eller skolan i biblioteket, kan man se det som att biblioteket är 

skolan, och skolan är biblioteket. Kanske måste inte institutionerna krocka med varandra 

utan istället sammanföras och bli till en större helhet. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Slutligen vill jag presentera några nya frågeställningar som skulle kunna vara relevanta 

för fortsatt forskning: 

 

Den pedagogiska skolbibliotekarien: Hur tolkas begreppet pedagogik av 

skolbibliotekarier och hur kommuniceras begreppet i bibliotekarieutbildningen? Vad 

händer med skolans professioners förhållningssätt till varandra när skolbibliotekarierna 

gör anspråk på ett område inom lärarnas jurisdiktion? Kan det vara så att steget in i 

klassrummet är lättare att ta för skolbibliotekarier med lärarutbildning, och beror det i så 

fall på att de redan känner sig hemma där, eller bjuder lärarkollegor i högre grad in 

skolbibliotekarier med lärarutbildning att vara delaktiga i klassrumsundervisningen 

eftersom de då förväntar sig pedagogisk kompetens? 

 

Status inom bibliotekarieprofessionen: Vilka exempel på hierarkier finns inom 

bibliotekarieprofessionen och vad innebär sådana hierarkier? Hur reproduceras status 

inom professionen?  
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Skolbibliotekarie som egen profession: Finns det skäl att betrakta skolbibliotekarier som 

en egen profession? Vad skulle i så fall det innebära för akademi och praktik? Hur skulle 

formella behörighetskrav för skolbibliotekarier påverka skolbiblioteksverksamheten och 

professionen? 

 

Skolbiblioteket som institution: Finns det skäl att betrakta skolbiblioteket som en egen 

institution? Vad skulle i så fall det innebära för akademi och praktik? 

 

Rektorns ansvar: Hur upplever rektorer ansvaret för skolbiblioteket? Vilken 

kompetensutveckling ges de för att arbeta med skolbiblioteksfrågor? 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Information om syfte, etiska riktlinjer, samtyckesblankett inför inspelning. 

 

 Berätta lite om dig och din roll på skolan! (Titel: 

Mediapedagog/skolbibliotekarie/?, år i yrket, år på skolan, 

utbildningsbakgrund, pedagogisk erfarenhet osv) 

 

 Berätta kort om X-skolan! (huvudman, ev historik, profil, pedagogik, 

årskurser, elevantal, upptagningsområde, elevsammansättning, 

resultat, personal, lokaler osv) 

 

 Berätta hur elevernas tillgång till skolbibliotek ser ut på X-skolan? 

(lokaler, bemanning, öppettider, resurser, samarbeten med andra 

skolor/bibliotek osv) 

 

- Var sker skolbiblioteksverksamheten på X-skolan? (Flera 

plattformar, t ex hemsida, sociala medier, bibliotekslokalen, i 

klassrummet?) 

 

 I den reviderade läroplanen om rektors ansvar (ny formulering): 

”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens,” 

 

- Har den nya revideringen av läroplanen, som förtydligar just 

rektors ansvar, påverkat eller förändrat 

skolbiblioteksverksamheten på din skola, i så fall hur? (Har 

rektorn tagit upp detta med dig vid något tillfälle?) 

 

- Hur fungerar detta (skolbiblioteket som en del i undervisningen) 

på din skola? Vad behövs för att det ska fungera (bättre)? 

 

 Annan formulering i läroplanen om rektors ansvar: ”skolans 

arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg,” 

 

- I läroplanen nämns skolbiblioteket som ett ”lärverktyg för en 

tidsenlig utbildning” – vad tänker du kring det?  

 

 Samarbete - I vilka sammanhang talar du med din rektor om 

skolbiblioteksverksamheten? Hur ofta? 

 

- Hur upplever du att rektor tar ansvar för 

skolbiblioteksverksamheten?  
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- Vad/vem avgör skolbiblioteksverksamhetens utformning och 

innehåll på din skola? 

 

- Finns det någon långsiktig plan för skolans 

skolbiblioteksverksamhet? (I så fall, vem har upprättat den?) 

 

- Hur planeras och utvärderas skolbiblioteksverksamheten på 

skolan? 

 

- Ingår skolbibliotekarien i något arbetslag, eller organiseras 

samarbeten med lärare på något annat sätt? På vems initiativ? 

 

 

 Bemanning av skolbibliotek: 

 

- Vilken roll ska skolbibliotekarien ha på skolan, enligt dig? I 

förhållande till elever/lärare/skolledning? 

 

- Vilka kompetenser behöver en skolbibliotekarie? (Utbildning?) 

 

- Hur ser möjligheterna för kompetensutveckling och/eller 

samverkan med andra skolbibliotekarier ut? 

 

- Angående statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek: 

Har skolan sökt/beviljats bidrag? Hur har det i så fall använts? 

 

 Varför tror du att skolbiblioteksverksamheten kan se så olika ut på olika 

skolor? Vad kan det få för konsekvenser? (Behövs skolbiblioteken?) 

 

 Något att tillägga? 

 

 Får jag kontakta dig igen om något behöver förtydligas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


