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Abstract:
Although the different roles of the school library have been 
researched, the research on the roles of school librarians is 
fragmented. In 2011 new regulations regarding school libraries 
were enforced and the role of school librarians was discussed in 
both culture policy issues and in education policies. The aim of this 
thesis is to gain insight into how school librarians themselves 
experience their professional role. 

The results are based on semi-structured interviews. Five school 
librarians were interviewed in different municipalities. The school 
librarians described their various assignments and conditions in their 
school libraries. The theoretical framework and analysis is based on 
different roles identified by Anders Ørom and Trine Schreiber in 
public library contexts combined with Carol Kuhlthau´s identification 
of the school librarian´s pedagogical role. 

The empirical data revealed that the librarians experience their 
professional role mostly as cultural intermediators and to some 
extent as pedagogical. The informants all found it important to be 
included as part of the school organization, which was not always 
the case. It is concluded that from a developmental perspective, 
more work need to be done to better integrate school librarians in 
schools, in particular by establishing the school librarian as a 
member of the school staff. 
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1. Inledning

När jag funderade över mitt uppsatsämne handlade alla tankar om hur skolbibliotek och dess 
pedagogiska funktion ser ut och utvecklas. Under utbildning, praktik och även i mitt arbete som 
lärare har jag sett att både skolbiblioteks vara eller inte vara samt organisering och utveckling av 
verksamhet på skolbibliotek är mycket olika, både mellan och inom kommuner. I litteratur nämns 
ofta skolbibliotekets roll och funktion, men mer sällan skolbibliotekariers roll och funktion. Antas 
de vara desamma, kan man undra. 

På grund av ny informationsteknik, den politiska situationen och också ekonomiska förutsättningar 
har bibliotekarieyrket under de senaste årtionden förändrats mycket. Bibliotekarier i skolbibliotek 
har en annan roll än bibliotekarier på folkbibliotek, men ändå samma utbildning. Det skulle därför 
både ur ett samhällsperspektiv och ur ett professionsperspektiv vara intressant att ta del av deras 
uppfattning av sin yrkesroll. Min förhoppning är att min undersökning ska vara ett bidrag till mer 
kunskap om och ge en bild av bibliotekariers yrkesroll i organisationen skolbibliotek.   

1.1. Problembeskrivning

Skolbibliotek har varit en omdebatterad fråga i såväl skolpolitik som bibliotekspolitik under de 
senaste årtiondena (Limberg & Hampson Lundh 2013). Skolan och de resultat för till exempel 
läsförståelse som redovisas genom olika internationella undersökningar som PISA1 och PIRLS2 har 
skapat livliga diskussioner. Frågan om hur eleverna ska nå bättre resultat diskuteras på många olika 
nivåer, allt från riksdag och kommunfullmäktige till skolor där rektor och lärare tillsammans arbetar 
med elever för att nå måluppfyllelse (Thomas 2013). Också frågan om skolbibliotek kan påverka 
måluppfyllelsen är och har varit omdiskuterad länge (Limberg 2002). 

Alla skolor ska, sedan den nya skollagen kom 2011 (SFS 2010:800, §36), ha tillgång till ett 
skolbibliotek, men hur tillgång sker och vilka resurser som ska finnas specificeras inte i lagen. 
Skolbibliotekets olika funktioner har också diskuterats och eftersom lagen inte ger en definition av 
skolbibliotek så är tolkningen hos huvudman fri och utvecklingen olika både från kommun till 
kommun och från skola till skola. 

Skolbibliotek organiseras olika i kommunerna. I en del kommuner är det kulturförvaltningen som 
ansvarar medan det i andra är barn- och utbildningsförvaltningen som ansvarar. Att det kan vara 
olika beror på att kommunerna sedan år 1991 själva organiserar sina förvaltningar och nämnder.  
Förutom att bibliotekarier kan uppfatta sin yrkesroll på annat sätt i skolan än på folkbibliotek, så 
kanske de också uppfattar den olika beroende på hur skolbiblioteksverksamheten organiseras av 
kommunen. I denna uppsats vill jag undersöka hur skolbibliotekarier upplever sin yrkesroll i den 
verksamhet de befinner sig i. Jag har intervjuat fem skolbibliotekarier varav en är skolbiblioteks-
samordnare i fem skånska kommuner. Organisationen av skolbiblioteksverksamheten skiljer sig åt i 
de olika kommunerna. 
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1 PISA (2012) är utvärdering av 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. 
De genomförs var tredje år.

2 PIRLS (2011) undersöker läsförmågan hos barn i årskurs 4.  Undersökningarna genomförs vart femte år.



Ansvaret för skolbibliotek ska alltså enligt lag vara rektors (SFS 2010:800). Att rektorer spelar stor 
roll för skolbiblioteksutveckling är vedertaget i diskussionen. Det är rektorer och skolledning som 
har formell makt att initiera, påverka, driva och utveckla skolbiblioteksfrågan (Kungliga Biblioteket 
2013). Hur uppfattar skolbibliotekarier detta? Hur driver och utvecklar rektorer skolbibliotek?

Det finns mycket skrivet om skolbibliotek, däremot finns inte lika mycket forskning eller litteratur 
om bibliotekariers roll och framför allt inte om skolbibliotekariers roll i Sverige. Citatet nedan fick 
mig intresserad för hur rollen eller bilden av rollen påverkar utvecklingen av verksamheten. 
Almerud skriver att det finns inte lika mycket skrivet om bibliotekarier: 

 I diskussionerna talar man mycket om bibliotekens roller. Man talar mindre om
 bibliotekariernas roller, trots de stora förändringarna, både vad gäller arbetssituation
 och kompetenskrav, och trots att såväl bibliotekariernas faktiska roll som
 hans/hennes bild av sin egen och bibliotekets roll har avgörande betydelse för
 biblioteksutvecklingen. Vi vet dessutom mycket lite om hur bibliotekarierna själva
 ser på sin yrkesroll och på bibliotekens samhällsroll. Och vi har ganska lite
 kunskap om hur bibliotekariernas självbild och bild av biblioteket påverkar
 biblioteksverksamheten (Almerud 2000, s. 3)

1.2. Avgränsningar

Undersökningen avser skolbibliotekarier i kommunala grundskolor.  Empirin består av intervjuer 
där skolbibliotekarier beskriver sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter i skolbibliotek samt andra för 
dem viktiga förutsättningar såsom till exempel anställningsförhållande och dokument för 
verksamheten i deras skolbibliotek. 
 
1.3. Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att undersöka hur skolbibliotekarier ser på sin yrkesroll i just den organisation 
de arbetar i. Genom att intervjua skolbibliotekarier och ta del av förutsättningar kring 
skolbiblioteksverksamheten hoppas jag att få reda på hur olika aspekter betraktas i praktiken. Jag 
kommer att utgå från följande frågeställningar:

- Hur beskriver skolbibliotekarier sin roll? 
- Hur upplever skolbibliotekarier sin arbetssituation?

1.4. Definitioner 

För att tydliggöra kommer jag här att definiera begrepp som skolbibliotek och skolbibliotekarie.

1.4.1.Skolbibliotek

Skolbibliotek har historiskt prioriterats olika i samhället och många definitioner har skrivits. 
Den definition jag använder kommer från regeringens proposition: 

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 eleverans lärande. (Prop. 2009/10:165, s. 284)
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Denna definition talar dels om medier och information, det vill säga samlingar i olika former, som 
ska vara ordnade. Det innebär att någon måste ordna dessa. Resursen ska också vara gemensam, 
vilket tolkas som att den ska vara tillgänglig för alla på samma ställe, det vill säga en fysisk lokal - 
ett bibliotek. 
  
1.4.2.Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie är den bibliotekarie som är anställd för att ansvara för biblioteket, det vill säga 
den ordnade resursen av medier och information, samt för pedagogisk verksamhet knuten till 
bibliotek på en skola. Idag är det oftare en fackutbildad bibliotekarie, men det kan också vara en 
lärare som vidareutbildat sig och i sin tjänst har ansvar för skolbiblioteket. I min undersökning är de 
skolbibliotekarier som arbetar på skolbibliotek fackutbildade medan skolbibliotekssamordnaren är 
gymnasielärare med påbyggnadsutbildning inom bibliotek. 
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2. Bakgrund

Ansvar för och beslut om skolbibliotek och skolbibliotekarier har växlat sedan de första biblioteken 
i skolan inrättades. För att förstå skolbibliotek som en organisation som ska verka eller samverka 
med två andra organisationer, skola och bibliotek och med samma huvudman, kommunen, 
presenteras nedan en historisk tillbakablick på skolbibliotek där också skolbibliotekariers roll tas 
upp i de fall de nämns. 

I skollag och bibliotekslag står att skolbibliotek ska finnas, men inte hur det ska organiseras (SFS 
2010:800, SFS 2013:801). Det är upp till kommuner och skolor att själv utforma dessa dokument, 
men att det ska finnas en biblioteksplan är lagstiftat sedan 2004. Hur dessa kommunala policy och 
styrdokument utformas, menar jag, visar vilken inställning till verksamheten kommun och skola 
har. I styrdokument står mindre ofta något om bibliotekarier eller annan personal förutom i 
UNESCOs dokument3 och eventuellt i kommunernas egna skolbiblioteksplaner. Nedan presenteras 
som bakgrund några av de olika dokument som finns för skolbibliotek och där skolbibliotekariers 
arbetsuppgifter eller skolbibliotekariers roll på något sätt nämns. 

2.1. Skolbibliotek och skolbibliotekarier - historisk tillbakablick 
 
Bibliotek i anknytning till skola har funnits länge. Redan i folkskolestadgan från 1842 
rekommenderade staten kommunerna att inrätta bibliotek för att stimulera läsning efter skoltiden 
(Limberg & Lundh. red. 2013). Dessa bibliotek var avsedda att användas av barnen efter avslutad 
skolgång,  men också av invånare i bygden och var därför inte skolbibliotek i den mening vi idag 
avser. Det var ett sockenbibliotek som skulle tillhandahålla böcker, mest med religiöst innehåll och 
det skulle vara placerat i skolan. I slutet av 1800-talet började skolbibliotek inrättas parallellt med 
folkbiblioteken i folkskolorna. Det var läraren som då hade ansvar att sköta biblioteket, 
folkskolläraren blev både bibliotekarie och skolbibliotekarie. Skolbibliotekarierollen bestod till 
största delen av att sköta samlingar, men också att se till att barnen lånade och fortsatte att läsa efter 
skoltiden.

Valfrid Palmgren rekommenderade 1911 med sin biblioteksutredning (Limberg & Lund 2013)  
olika bibliotekstyper i nivåer,  som vart och ett skulle ha olika uppgifter inom det allmänna 
biblioteksväsendet. Skolbiblioteket var den enhet som var grundvalen i denna nya organisation och 
nästa led skulle folkbiblioteket vara. Därefter kom universitetsbibliotek och överst skulle Kungliga 
biblioteket finnas. Vid 1912 års riksdag antogs utredningsförslaget och det beslutades om anslag 
både till folkbibliotek och skolbibliotek. Detta betydde dock inte att folk- och skolbiblioteket 
separerades utan biblioteket inhystes i samma lokal. Skol- och folkbibliotekarien var som tidigare 
också oftast folkskolläraren i kommunen. Genom denna utredning betonades alltså skolbibliotekets 
särart och dess funktion fick en roll i svenskt biblioteksväsende. Staten visade, genom att 
centralisera, reglera och med ekonomisk styrning med märkta anslag i vilken riktning man ville gå. 

Skolbiblioteken ökade sedan i antal under 1900-talets första hälft. Det var inte skolbibliotek som 
användes i skolverksamheten utan oftast små och nästan osynliga bokrum och skolbibliotekarier var 
lärare som hämtade böcker till undervisning.  Under 1940-talet gjordes två stora skolutredningar 
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och Thomas menar att intresset för skolbibliotekets möjligheter ökade (Thomas 2013). 
Skolbibliotek nämns i flera utredningar från 40-talet ( SOU 1946:68, SOU 1948:27) i positiva 
ordalag och visade att skolbiblioteket var viktigt och att nya arbetssätt i skolan kunde 
implementeras.
 

Ett aktivt och individualiserande arbetssätt kräver riklig tillgång på böcker och annat arbetsmaterial. 
Det skulle emellertid ställa sig för dyrbart, om allt studiematerial skulle bli den enskilde lärjungens 
egendom. Skolbiblioteket måste därför spela en betydande roll för det dagliga arbetet inom de 
teoretiska ämnena. Biblioteket skall utgöra ett centrum för elevernas studiearbete individuellt och i 
grupp. Om den pedagogiska utvecklingen inte skall bromsas, blir det nödvändigt att skolbiblioteken 
rustas upp med hjälp av ökade anslag från stat och kommun. Inom varje skola bör finnas såväl 
klassbibliotek som ett för klasserna gemensamt, mera välförsett bibliotek. (SOU 1948:27)

På 1950-talet började man effektivisera skolan och utbildningen som ett led i att förbättra den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige. Detta ledde senare till att undervisningen i skolan förändrades 
och nya sätt att tänka vad gäller läromedel togs fram. Centrala läromedel för skolan utarbetades. 
Dessa fördelades tillsammans med skolbibliotekets medier och placerades i skolans olika lokaler. 
Skolbibliotekets roll blev mindre betydelsefull och på vissa skolor fanns bara bokförråd.

I 1969 års läroplan fanns inte längre begreppet skolbibliotek med,  istället användes begreppet 
läromedelscentral. Alla skolor var dock enligt skolstadgan statligt ålagda att ha ett skolbibliotek. 
Detta uppdrag var, då som nu, ett kommunalt ansvar. Kommunerna som bemannade sina 
skolbibliotek med lärare som gick ner i tjänst fick bidrag.  Om bibliotekarier anställdes fick 
kommunerna inga bidrag. Detta medförde att skolorna istället för att anställa bibliotekarier lät lärare 
arbeta i skolbiblioteket, vilket givetvis har spelat stor roll för skolbibliotekens utveckling. (Bergvall 
& Edenholm, 2000)  

Läget förändrades inte så mycket för skolbibliotek under de närmsta tjugo åren. Först när en ny 
läroplan Lgr 80 (SFS 1980:64) trädde i kraft och begreppet skolbibliotek återinfördes började 
skolbiblioteksutvecklingen ta fart och samarbetet med folkbiblioteket utvecklades.

Skola och bibliotek ingår inte alltid i samma förvaltning eller nämnd. Staten har dock genom 
speciallagstiftningen möjlighet att bestämma vad kommunen ska göra. I denna anges de 
obligatoriska uppgifterna för kommunerna (Norén Bretzer, 2010) Skollagen är en lag som ingår i 
speciallagstiftningen medan kultur och fritid inte tillhör denna lagstiftning. Anledningen till att 
ansvaret för skolbibliotek flyttades från bibliotekslag till skollag var att göra skolbibliotek till en 
obligatorisk verksamhet för kommunerna.  Kulturverksamhet är däremot frivillig, men det är dock 
statligt reglerat att varje kommun ska ha minst ett folkbibliotek. Många kommuner har dock valt att 
ha flera bibliotek. 

När regleringen om skolbibliotek fanns i bibliotekslagen (1996:1596) var kulturförvaltningen med 
bibliotekschef ytterst ansvarig för verksamheten. Enligt den idag gällande bibliotekslagen 
(2013:801) ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän för skolbibliotek i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800) och rektor är ytterst ansvarig för 
verksamheten. De olika förvaltningarna har direktiv från olika departement att följa och detta 
påverkar också de olika verksamheterna.
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2.2. Skolbibliotekariers roll i olika dokument

Skolbibliotekariens roll beskrivs ofta som otydlig. Det är många skolledare, lärare och andra som 
har skolbibliotekarier i sin närhet som inte har en klar bild av vad bibliotekarier i skolan ska och 
kan göra. Styrdokument har därför en viktig funktion både för hur andra uppfattar 
skolbibliotekariens roll, men också hur skolbibliotekarier själv uppfattar sin yrkesroll. Nedan 
redovisar jag hur skolbibliotekarier nämns i några olika dokument.

2.2.1.Skollag och Bibliotekslag

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) finns bestämmelser om offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet, vilken skolbibliotek är en del av. Kraven för skolbibliotek är desamma som 
för folkbibliotek, vad gäller att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning (§9). Kraven är också desamma när det gäller att ägna 
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade och invandrare samt andra minoriteter genom att 
erbjuda litteratur på andra språk och/eller på annat sätt anpassa till dessa grupper (§8). Skolbibliotek 
regleras också i skollag (SFS 2010:800). 

Eftersom skollagen tillhör speciallagstiftningen, som kommuner måste följa, försökte staten genom 
ändring av skrivning om skolbibliotek visa att kommunerna måste ta mer ansvar. Regeringen har i 
sin proposition (Utbildningsdepartementet 2010, s. 284) definierat skolbibliotek att vara ” 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”. Detta är inte något som syns i lagen där det endast står att ”elever ska ha tillgång till 
skolbibliotek”. Denna formulering säger att eleven ska ha tillgång till skolbibliotek, men vilka 
resurser som krävs för att vara ett bibliotek/biblioteksverksamhet med god kvalitet preciseras inte. 
Detta har orsakat många fler frågor än svar ute på skolor, bibliotek och bland skolledare, 
bibliotekschefer och politiker. Möjligheten att tolka begreppet ”tillgång” som det passar har gjort att 
det varierar stort i kommunerna. 

Att skolbibliotekarier ska finnas är alltså inte uttalat i varken skollag eller bibliotekslag, men det är 
ändå underförstått genom att skolbiblioteket ska finnas. Bibliotek kan inte skötas av sig själva och 
det behövs kompetent personal, det vill säga en skolbibliotekarie, som kan ordna resurserna och 
stödja eleverna i deras lärande. Thomas (2013) menar att det hade varit önskvärt att det hade angetts 
tydligare och jämför med de mer tvingande bestämmelser som finns om elevhälsa där till exempel 
skolsköterska och kurator ska finnas för att ge en mer likvärdig skola.

2.2.2.Svenska Unescorådets skolbiblioteksmanifest

På global nivå finns sedan 1999 UNESCOs skolbiblioteksmanifest (Biblioteksföreningen 2006). 
UNESCO är FN:s organ för samarbete mellan länder inom områdena utbildning, kultur, vetenskap 
och kommunikation. Manifestet ska tillsammans med andra kommunala dokument vara vägledande 
för inriktning och planer för verksamheten och har formen av en rekommendation. Thomas (2013) 
påpekar att svenska Unescorådet som verkar inom Utbildningsdepartementet har publicerat 
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skolbiblioteksmanifestet i sin skriftserie och menar att genom detta har den svenska regeringen 
uttryckt sitt stöd även om manifestet inte är politiskt antaget.

Skolbibliotekets uppgifter är enligt manifestet att erbjuda tjänster så att alla elever får möjlighet att 
utveckla ett kritiskt tänkande genom att de bättre kan använda sig av de olika informationskällor 
som finns. Formuleringen att erbjuda tjänster tolkar jag som att funktionen som skolbibliotek 
prioriteras och att skolbibliotekarier är viktiga. Det handlar inte om ett skolbibliotek som ett bokrum 
utan det krävs mer för att nå målen. Givetvis krävs också att skolbiblioteket har ett visst material, en 
samling samt tillgång till internet och relevanta databaser.
 
Skolbibliotekets grundläggande uppgifter enligt manifestet är 

•Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och
läroplaner. 
•Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare.
•Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, 
fantasi och glädje.
•Att ge eleverna träning att värdera och använda information oavsett form, samt ge dem insikt och 
förståelse för olika kommunikationsformer.
•Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka förståelsen och ge 
insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter.
•Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet och främja 
läsning 
•Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans målsättning och främja 
insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för medborgaransvar och 
för delaktighet i ett demokratiskt samhälle.
•Att främja läsning.
•Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan.

I manifestet uttrycks vikten av handlingsplaner så att utveckling sker och här står också att 
undervisning ska ske med hjälp av utbildad personal. Fackutbildad skolbibliotekarie ska ansvara för 
ledning och planering av arbetet samt tillsammans med övrig personal ansvara för samarbete med 
skola, folkbibliotek och andra aktörer. Skolbibliotekets personal ska ge stöd vid användning av alla 
informationskällor såväl tryckta som elektroniska, alltifrån skönlitteratur till facklitteratur och i 
olika samlingar. För att bedriva en effektiv skolbiblioteksverksamhet krävs kunskaper i 
biblioteksadministration, informationshantering, och pedagogik (Biblioteksföreningen 2006, s. 16). 
Skolbibliotekarierna måste ha den kompetens som behövs för att stödja elever och lärare vid 
informationssökning. Skolbibliotekarier bör därför ges möjlighet till fortlöpande 
kompetensutveckling. 

2.2.3.Kommunala biblioteksplaner och lokala skolbiblioteksplaner

I bibliotekslagen finns sedan 2004 (SFS 2004:126) en paragraf (SFS 2013:801, §17) om att alla 
kommuner och landsting ska ha biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Idag är 
det, enligt Kungliga biblioteket, trots detta många kommuner som saknar en politiskt antagen plan. 
Anledningen till att biblioteksplaner skrevs in i lagen var en utredning som visat att Sveriges 
medborgare hade olika tillgång till biblioteksverksamhet. Meningen var att planerna skulle leda till 
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bättre verksamhet för alla. Kungliga biblioteket ska ha nationell överblick och arbeta för 
samverkan, följa upp biblioteksplaner och se hur de används.

Lokala skolbiblioteksplaner är däremot upp till varje kommun eller varje skola att skriva och inget 
som följs upp av KB, därför kan skolbiblioteksverksamheten se mycket olika ut i kommunerna och 
också inom kommunerna på de olika skolorna. 

De kommunala biblioteksplanerna och lokala skolbiblioteksplanerna ska visa att skolbibliotekarier 
är viktiga och här kan skrivelser om skolbiblioteks uppdrag och mål samt skolbibliotekariers roll i 
detta göras tydligt. Arbetsuppgifter kan variera beroende på vilka behov skolan har. 

2.3. Kommunorganisationens betydelse för skolbibliotekarierollen

För att förklara kommuners olika organisation av skolbibliotek och hur detta kan påverka 
skolbibliotekaries syn på sin roll redogör jag kort här hur kommuner själva kan välja att organisera 
sig och sin biblioteksverksamhet. 

Det är inte alltid så att skolbibliotek organiseras av skolor utan dessa kan också organiseras av 
folkbibliotek med kulturförvaltning som huvudman. Samarbetet regleras sedan i avtal mellan skola 
och bibliotek. Kommunerna har, sedan den nya kommunallagen kom år 1991, större möjlighet att 
själva besluta om sin egen organisation. Denna självstyrelse är i lagstiftningen inte helt klart, det 
bygger på samspel mellan kommuner och statsmakt. Kommuner är som  Norén Bretzer skriver 
(2010, s. 165 ff) den lokala staten. Kommuners verksamhet regleras av regeringsformen, 
kommunallagen och speciallagar. Genom dessa speciallagar bestämmer staten de obligatoriska 
uppgifterna för kommunen. Skollagen är en sådan lag, medan bibliotekslagen räknas till frivilliga 
åtaganden. Dock är det statligt reglerat att minst ett bibliotek ska finnas i varje kommun. Genom att 
skriva in skolbibliotek i skollagen har intentionen från staten varit tydlig. Skolbibliotek är 
obligatoriskt för alla kommuner och alla skolor. Rektorn är chef för skolor och därmed ansvarig för 
skolbibliotek. Det är utbildningsnämnden som tillsätter rektorer och de följer 
utbildningsdepartementets direktiv. 

Hur kommuners organisation påverkar skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekariers yrkesroll 
är svårt att undersöka och kanske också godtyckligt och beroende på hur man tolkar olika variabler. 
Jag menar att hur skolbiblioteket och skolbibliotekarier nämns i kommunens kulturplan, 
biblioteksplan och utbildningsplan spelar roll för att ge signaler om dess betydelse för rektorer och  
därför också måste spela roll för skolbibliotekariers yrkesroll. Efter lagändring av skollagen 2011 
ska kommunerna ta mer ansvar för att organisera denna verksamhet.
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3. Litteratur och tidigare forskning

Den litteratur och forskning jag har använt mig av för att få mer kunskap är hämtad från 
magisteruppsatser, lagar, utredningar, rapporter från Skolverket och från olika föreningar och 
institutioner t ex Kulturrådet, DIK, Svensk biblioteksförening, men också givetvis litteratur skriven 
av forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap. Referenser i litteratur och uppsatser har 
hjälpt mig att hitta olika rapporter och utredningar. 

Vad skolbibliotek antas vara av olika aktörer och vad dess funktioner är finns mycket litteratur och 
forskning om (jmfr Limberg 2002, Limberg & Hampson Lundh 2013, KB 2013). Däremot har det 
varit svårare att hitta litteratur om hur skolbibliotekarier uppfattar sin roll. I detta kapitel har jag valt 
att göra en översikt över den litteratur som i första hand tar upp skolbibliotekariers och 
bibliotekariers olika yrkesroller och som jag därför anser vara relevant för min uppsats. Litteraturen 
diskuteras och analyseras mer i kapitel 7.  

3.1. Skolbibliotekariers yrkesroll

Louise Limberg har forskat och skrivit mycket om informationssökning och lärande, och det mesta 
har rört skolbibliotekets värld. I Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt (2002) 
granskar Limberg mycket av den forskning som finns kring bibliotek och skolbibliotekarier. 
Limberg refererar till Streatfield & Markless (Streatfield & Markless 1994, se Limberg 2002, s. 45) 
som menar att bibliotekets och bibliotekariens roll kan variera beroende på undervisningsmetoder 
och kunskapssyn. Limberg diskuterar styrdokumentens roll för skolbibliotek och menar att 
dokument på nationell nivå  har störst betydelse för att legitimera skolbibliotekens pedagogiska roll, 
medan skolornas dokument är viktiga för att tydliggöra bibliotekens funktion till den aktuella 
skolans verksamhet. 

Limberg (2002) diskuterar också skolbibliotekariens roller. Limberg som i första hand studerar 
skolbibliotek ur ett informationssökningsperspektiv och med utgångspunkt för lärande menar att 
åtskilliga undersökningar visar att största delen av bibliotekaries arbetstid går åt till att undervisa 
och handleda i informationssökning och att skolbibliotekariens roll är pedagogisk. 

Undervisning i att använda bibliotek, kataloger och databaser är inte enbart en roll för 
skolbibliotekarier utan det har varit en uppgift för bibliotekarier under det senaste århundradet och 
speciellt under de senaste årtionden på grund av den nya informationstekniken. Denna uppgift kan 
förväntas öka eftersom att söka och hämta information på effektivt sätt kan bli svårare när 
informationsmängden ökar. Även om ”digital natives” (Prensky 2001) har lättare och mer 
förutsättningslöst använder informationstekniken kommer det fortsatt att vara en viktigt uppgift för 
bibliotekarier och framför allt för skolbibliotekarier att undervisa i källkritisk informationssökning, 
menar jag.  

Limberg redogör (2002) för olika undersökningar om skolbibliotekariers roll. Heeks menar att 
bibliotekarien är förmedlare av material (Heeks 1994, s.29, se Limberg 2002, s. 48) vilket i sig inte 
innebär en pedagogisk roll utan mest har en en funktion som serviceroll. Kühne (Kühne 1993, se 
Limberg 2002, s. 48) diskuterade, inspirerad av amerikansk litteratur, tre skolbibliotekarieroller: 
informationsspecialist, undervisare och undervisningskonsult. Dessa roller kan jämföras med roller 
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som lyfts fram av McCracken (McCracken 2001 se Limberg 2002, s. 49) i amerikansk forskning: 
undervisare, informationsexpert, rådgivare till lärare och elever och chefs/ledarrollen. 

Limberg redovisar McCrackens undersökning (McCracken 2001, se Limberg 2002, s. 49) av hur 
skolbibliotekarier ser på sin roll. Den genomfördes i USA och roller som efterfrågas i 
undersökningen var: informationsspecialist, bibliotekschef, lärare och samarbetspartner i 
undervisning. Resultatet visade att skolbibliotekarierna inte upplevde att de kunde uppfylla sina 
olika roller i den grad de själva önskade. Brist på tid och andra resurser, skolledares och lärares 
bristande stöd angavs som hinder. För att göra det möjligt att utveckla bibliotekets roll i 
undervisningen, det vill säga bibliotekariens roll, angav många av bibliotekarierna att stöd från 
skolledare och lärare var viktigt. 

I Läsandets kultur (SOU 2012:65) beskrivs skolbibliotekarier som en pedagogisk resurs i lärandet. 
Alla elever bör få tillgång till skolbibliotekarier (inte bara skolbibliotek; min anm.) för att främja 
läsning och läslust. Här föreslås att bestämmelser om att skolbibliotek ska bemannas med 
skolbibliotekarier ska införas och skolbibliotekariers pedagogiska roll poängteras. Det finns dock 
ännu inga lagstadgade krav och enligt KB:s undersökning (2012) har endast 35 procent av de som 
arbetar i skolbibliotek biblioteks- och informationskompetens. 

Loertscher (Hell 2011) har också gjort taxonomier för skolbibliotekarier, lärare, skolledare och 
elever, som beskriver hur delaktigt skolbibliotek är i den pedagogiska verksamheten. Dessa 
taxonomier har spelat stor roll och nämns mycket i litteraturen. Loertscher har dock själv övergett 
dessa för att istället flippa4 skolbiblioteket. Han menar att det istället för ett traditionellt 
skolbibliotek ska finnas ett ”Learning Commons” (Loertscher 2008). Där ska all personal möta 
elever för att på bästa sätt lära. Här kan specialister, lärare, bibliotekarier och annan personal arbeta 
med utgångspunkt från elevers lärande. 

3.2. Bibliotekarieroller 

Trine Schreiber och Hans Elbeshausen gav år 2006 tillsammans med svenska och danska forskare 
ut antologin Bibliotekarierne: En profession i et felt av viden, kommunikation och teknologi. Boken 
tar upp bibliotekarieprofessionen ur både ett historiskt och ett socialt perspektiv. Schreiber menar 
att kraven på bibliotekarierna har förändrats och detta har påverkat deras självförståelse. 
Bibliotekarieyrkets utveckling och bibliotekariens självförståelse relateras till de många 
samhälleliga förändringarna som skett sedan 1960-talet. Schreiber refererar till Anders Øroms teori 
om bibliotekarieidentiteten, som jag redovisar mer utförligt i kapitel 4. Hon menar att det finns 
många ”selvforståelser” (2006, s. 44) inom biblioteksyrket och att detta skapar en komplexitet. Om 
denna komplexitet kombineras med reflektion och inlärning tror hon det kan vara en bra 
utgångspunkt för professionens kommunikation både med andra utanför biblioteksvärlden och 
också med brukarna.

I Quo vadis bibliotekarie diskuterar Jesper Ducander bibliotekarierollen (1999, s. 85). Han har i sin 
magisteruppsats från 1997 visat att biblioteksutbildningarna utbildar bibliotekarier för förändring. 
Han menar att de är öppna för nytt och har en generalistkompetens (1999, s. 102). I ett kapitel 
diskuterar han  bibliotekariers yrkesroll som ännu inte har formats av en bibliotekstyp eller 
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arbetsuppgifter utan bara av utbildning. Eftersom det inte finns någon utbildning till 
skolbibliotekarie tycker jag att Ducanders infallsvinkel är relevant för min studie. Jag menar att de 
bibliotekarier som arbetar på skolbibliotek blir formade av verksamheten där, men de har efter sin 
bibliotekarieutbildning också med sig sin egen föreställning om vad det innebär. 

Ducander menar att bibliotekarierollen är ”oklar och svår att beskriva utifrån utbildningarna” och 
enligt undersökningen av studenternas svar går uppfattningarna isär. Den roll som möjligtvis 
framträder är förmedlarrollen. Undersökningen visar att ”bibliotekarien förmedlar kunskap, 
information och kultur”. De flesta informanter i hans undersökning tyckte det var svårt att definiera 
yrkesrollen. Arbetsuppgifterna är så varierande och helt beroende på vilken typ av bibliotek man 
arbetar på. Den roll som flest ansåg som viktigast vid undersökningen var den pedagogiska rollen 
(1999, s. 100). 

Anna Kåring Wagman (2008) beskriver olika teman som forskningsområdet bibliotekarie-
professionen kretsar kring just nu. Detta forskningsområde är litet, men så viktigt, på grund av 
tekniska, politiska och ekonomiska förändringar för yrket under de senaste decennierna, menar 
Wagman. De olika teman är dels vad som är karaktäristiskt för bibliotekarieyrket, dess utveckling, 
yrkeskårens gemensamma agerande, genus och om bibliotekarieyrket är en profession. 
Forskningsöversikten behandlar i första hand folk- och forskningsbibliotekarier, men jag anser att 
mycket är applicerbart även på skolbibliotekarier.

De senaste decenniernas utveckling inom teknik- och medieområdet, besparingar,  nedskärningar 
och olika arbetsformer har präglat bibliotekarieyrket och dess utveckling. Vad gäller 
skolbibliotekarier har också förändringar inom skol- och utbildningspolitik påverkat. Enighet om 
vad som är bibliotekariers kärnkompetens och vad som kännetecknas av bibliotekarieyrket finns 
inte. Bibliotekarier har många olika egenskaper som central kompetens, men att sätta ord på sin 
kompetens och berätta för andra yrkesgrupper och arbetsgivare, är något som de kan bli bättre på, 
menar Wagman (2008). Informationskompetens och kunskapsorganisation är delar som ingår i 
kärnkompetensen. Andra egenskaper är social och pedagogisk kompetens och att vara källkritisk. 
Att vara serviceminded, förmedla kultur, ha kännedom om litteratur och väcka läslust är också 
förmågor som ingår. 

Wagman hänvisar till magisteruppsatser5 som har kartlagt bibliotekariers uppfattning om sin egen 
kompetens och hur arbetstid fördelas. Bibliotekarierna nämner informationssökning och 
serviceinriktning som kärnkompetens oftast  De nämnde också personliga egenskaper som t ex 
nyfikenhet och flexibilitet före litteraturkunskap och pedagogiska kompetens (Kappelin Rääf & 
Lundgren. 2004, s. 59-60). Arbetet består av många olika moment och detta kan göra yrkesprofilen 
diffus.  

Varför bilden av vad bibliotekarier gör är så otydlig kan också bero på den starka kopplingen till 
biblioteket som rum. Det är lätt att beskriva en bibliotekarie som en person som arbetar på bibliotek 
istället för att beskriva den funktion och roll som skolbibliotekarier har. Yrket förknippas starkt med 
rummet, vilket gör att kompetensen är osynlig och därmed lågt värderad av andra. 
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I forskningsöversikten tar Wagman också upp Anders Ørom (2008, s. 8), tidigare lektor vid 
Danmarks Biblioteksskole, som har undersökt och fördjupat sig i bibliotekarieyrkets mångas olika 
roller.  Hans teori kommer jag att redovisa i kapitel 4. Teoretiskt ramverk. 
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4. Teoretiskt ramverk

Mitt teoretiska ramverk är inspirerat av Anders Øroms idealtypiska roller för folkbibliotekarier 
(1993), Trine Schreibers (2006) upplevelseförmedlande roll och Carol Kuhlthaus (1993) olika 
pedagogroller i informationssökningsprocessen. Med hjälp av de nedan beskrivna rollerna kommer 
jag att analysera empirin för att se om och hur skolbibliotekariernas beskrivna arbetsuppgifter, 
åsikter och upplevelser om arbetet återspeglas i dessa roller. Är skolbibliotekarier bibliotekarier 
eller är de pedagoger?  

4.1. Bibliotekarieroller

Ørom har i Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering (1993) identifierat 
sex olika yrkesroller i bibliotekarieyrket, främst avseende folkbibliotekarier. Ørom anser att 
förutsättningarna för biblioteken förändrades i och med informationssamhället. Tidigare var 
biblioteket centrum för förmedling av kunskap, information och kultur. Nu däremot är biblioteket 
en del av samhället och nya yrkesidentiteter har vuxit fram. Rollen har förändrats från att vara 
kulturförmedlare till att nu vara mer upplevelseförmedlare. Bibliotekarieyrket innehåller dock oftast 
flera roller samtidigt. De olika yrkesrollerna Ørom har identifierat är hur man som person, antingen 
individuellt eller i kollektivet förstår sitt arbete och sig själv. De ger en bild av hur bibliotekarier 
kan se på sin profession ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Jag har använt mig av 
Øroms modell och relaterar dessa till de arbetsuppgifter en skolbibliotekarie kan ha. Nedan 
presenterar jag Øroms olika idealtypiska bibliotekarieroller och ger också exempel på hur dessa kan 
komma till uttryck i skolbibliotekarieryrket.  

Kulturförmedlarroll
Identiteten kommer från det tidigare fokus på kultur och kunskap som värderar och förmedlar den 
goda litteraturen och kulturen. Det krävs god överblick av samling, allmänbildning, kritisk och etisk 
kompetens. Denna identitet präglade de flesta bibliotekarier under 1960-talet, framför allt de som 
arbetade på folkbiblioteket. På skolbibliotek idag har denna roll stor betydelse. Att bygga upp 
ändamålsenliga bokbestånd är en viktigt uppgift. Dagens fokus på läsning och läsfrämjande 
åtgärder såsom bokprat, bokattacker, läsgrupper är oftast inriktat på vissa tema och författare just 
för att sprida god litteratur, kunskap och för att öka läsförståelsen och allmänbildningen. 

Ämnesspecialistroll
Ämnesspecialisten har också funnits länge inom yrket. De är specialister inom ett eller flera område 
och förmedlar denna kunskap. Skolbibliotekarier blir ofta specialister på de tema och faktaområde 
som eleverna arbetar med i skolan. I kombination med sina kunskaper i informationssökning blir de 
en pedagogisk resurs. 

Dokumentalistroll 
Detta är bibliotekarien som klassificerar och katalogiserar. Kultur och innehåll är mindre viktigt än 
metoder och regler och att organisera kunskapen. På skolbiblioteket ska böcker organiseras och 
detta kan se olika ut. En del väljer att strikt följa SAB:s indelning, medan andra organiserar efter 
tema och intresseområde för att göra det lättare för eleverna att hitta. Litteraturlistor och 
bibliografier till elever och lärare är också ett exempel på arbetsuppgifter som dokumentalisten kan 
ha.   
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Socialarbetarroll
Bibliotekarien visar intresse för de behov som olika användargrupper har och de arbetar ofta  
uppsökande och riktar sin verksamhet mot dessa. När det gäller skolbibliotek är 
skolbiblioteksverksamheten inriktad på olika område beroende på det behov som finns på skolan.  
Till exempel kan språkutveckling eller läsfrämjande vara extra prioriterade i områden med särskilda 
behov. Skolbibliotekarien vänder sig här till speciella grupper till exempel barn med annan 
socioekonomisk eller kulturell bakgrund för att tillfredsställa deras behov. Denna roll kan också ses 
som en pedagogisk roll, där hjälpen riktas till barn som av olika anledningar har svårare att lära. 

Informationsorganisatörroll
Informationsorganisatörens fokus är att organisera information, analysera informationsbehov, 
organisera informationsförmedling och designa informationssystem. De har har helt andra 
värderingar än den traditionella kulturförmedlaren. På folkbibliotek har bibliotekarien till exempel 
hand om kommun- och näringslivsservice. I skolbiblioteksverksamhet är detta bibliotekarien med 
fokus på IKT6 som arbetar med att på olika sätt organisera skolans media, fysisk och digital genom 
att till exempel göra länksamlingar efter behov och ge service.

Informationsförmedlarroll
Idag handlar mycket om att kunna behärska tekniken, både mjukvara och hårdvara, som utvecklas 
och förändras. De bibliotekarier som fokuserar på tekniken och att snabbt och effektivt genom 
denna tillgängliggöra information kan sägas ha en informationsförmedlarroll. Fokus hos 
informationsförmedlare är teknik istället för kultur och kunskap. Skolbibliotekarien eller en IT-
pedagog arbetar med datorer på olika sätt för att handleda elever. Elever ska snabbt kunna hitta 
relevant information. Den grundläggande tekniken bestäms dock av kommunens IT-avdelning och 
alla system, kataloger och databaser köps oftast in centralt. 

Jag menar, precis som Ørom, att de olika ideltypiska rollerna går in i varandra och att 
skolbibliotekarier kan ha flera roller samtidigt. Till exempel så kan en bibliotekarie med en 
kulturförmedlande roll också ha en socialarbetarroll och den skolbibliotekarie som känner igen sig i 
ämnesspecialistrollen kan också till viss del känna tillhörighet i informationsförmedlarrollen. 

Trine Schreiber (2006, s. 39) har utvecklat Øroms modell för yrkesidentiteter och skriver om 
ytterligare en identitet; den upplevelseförmedlande identiteten. Denna identitet karakteriseras av hur  
användare upplever och använder media. Detta är en roll som blir större på grund av att biblioteken 
måste konkurrera med andra aktörer för att få uppmärksamhet. Det viktigaste för denna identitet är 
att göra användarna uppmärksamma på biblioteket. Jag valde att ta med denna roll då det även inom 
skolbibliotek ordnas olika arrangemang för att få elevers uppmärksamhet till exempel Bokjuryn7 
och Skapande skola8. Hit kan också arbete med till exempel appar och pedagogiska spel, det vill 
säga andra media som kan locka och göra så att skolbibliotek uppmärksammas, räknas. 
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Skolbibliotekarier som driver många projekt för att skapa uppmärksamhet till skolbiblioteket på 
detta sätt kan antas känna igen sig i denna roll.

4.2. Pedagogisk roll

Carol Kuhlthau har i en taxonomi (1993, s.145-154) angett olika roller för bibliotekarier  i 
informationssökningsprocessen hos elever. I taxonomin anger Kuhlthau fem nivåer. Ju högre nivå 
desto mer delaktig är bibliotekarien i undervisning och lärande. Bibliotekarier kan vara ”organizer”, 
vilket innebär att de inte har någon undervisning. De sköter samlingarna så att elever och lärare kan 
använda den själva. Nästa nivå är ”lecturer”. Bibliotekarierna har biblioteksvisningar och 
information för elevgrupper för att orientera och ge en översikt av de tjänster som skolbiblioteket 
kan erbjuda. Den tredje nivån är ”instructor”. Då har bibliotekarierna undervisning om t ex katalog 
och databaser. Nästa nivå är ”tutor”. Bibliotekarien har då planerad undervisning i flera steg. 
Slutligen, på den sista nivån är bibliotekarien ”counselor”. De har undervisning och handledning 
och följer eleverna genom deras arbete i informationssökning.  

Kuhlthaus taxonomi gav mig inspiration till ytterligare roller. I mitt teoretiska ramverk är det graden 
av delaktighet i den pedagogiska verksamheten på skolan som avses. En skolbibliotekarie som 
endast sköter samlingar, inköp och ser till att ett fysiskt och digitalt bibliotek finns att tillgå har 
rollen som organisatör. Bibliotekarien som tar emot barn i skolbiblioteket och visar dem biblioteket 
och de tjänster som kan erbjudas där, till exempel bokprat eller bokpresentation för att öka utlåning 
och läsning, har rollen som föreläsare. På nästa nivå har bibliotekarien undervisning vid några 
enstaka tillfällen till exempel databasvisning, bibliotekskunskap, handledning i informationssökning 
för lärare och elever och har då rollen som instruktör. När planering med lärare finns och skapar 
möjligheter för undervisning i flera steg till exempel boksamtal i mindre grupper eller i källkritisk 
informationssökning med tema som planerats tillsammans med elever och lärare får bibliotekarien 
mer en roll som handledare. På den sista nivån har bibliotekarien en roll som deltagande rådgivare 
och är med i den pedagogiska verksamheten hela vägen, från planering, genomförande och till 
utvärdering. Rollerna utesluter inte varandra utan en bibliotekarie kan anse sig ha flera av dessa 
roller i olika hög grad. De olika pedagogiska rollerna kan alltså ingå i de olika bibliotekarierollerna 
i olika hög grad.

I analysen av empirin använder jag de av Ørom identifierade bibliotekarierollerna tillsammans med 
med både den upplevelseförmedlande rollen som Schreiber beskriver och den pedagogiska rollen 
som Kuhlthau identifierar. 
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5. Metod

Detta kapitel redogör för hur jag gått till väga med min undersökning, vilka val och 
ställningstagande jag har gjort. Undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med 
skolbibliotekarier i fem kommuner. För att veta hur yrket som skolbibliotekarie har förändrats och 
utvecklats gjorde jag först en historisk tillbakablick på skolbibliotek och skolbibliotekarier i 
litteratur och tidigare forskning. Jag tog del av olika dokument, internationella, nationella, 
kommunala och lokala policydokument för att få en djupare bakgrundskunskap. Litteratur har jag 
främst hittat via databaser som BADA, Summon, Libris samt genom referenser i litteratur. Jag har 
använt mig av sökord som skolbibliotekarie, skolbibliotek och yrkesroll.

5.1. Urval

De fem kommunerna har valts ut efter en geografisk närhetsprincip. De har ett samarbete inom 
olika områden inom den kommunala verksamheten. Enligt två kommunwebbsidor finns samverkan 
även på biblioteksområdet, men det är inte något som uttalas eller bekräftas vid intervjuer. Det finns 
inte heller specificerat på webbsidor eller i policydokument vilken typ av samarbete  som avses när 
det gäller biblioteket. 

På kommunernas webbsidor finns alla skolor presenterade och jag valde ut fem grundskolor i 
årskurs 1-9 med ungefär samma antal elever. Skolorna har en egen hemsida och där fanns länk till 
skolbibliotek med ansvariga skolbibliotekarier. Jag valde ut fem av dem och ringde för att fråga om 
de ville delta i undersökningen. Min tanke från början var att maila till dem, men på grund av 
tidsbrist valde jag att ringa istället. Alla fem var positiva och ville delta. En av dem ville ha ett mail 
med information om undersökningens syfte och frågor, vilket jag skickade till henne. Övriga 
informerades om detta under telefonsamtalet och även före intervjuerna. 

5.2. Intervjuer

För att få svar på mina frågor och följa syftet att undersöka hur skolbibliotekarier ser på sin 
yrkesroll i just den organisation de befinner sig i, använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. 
Utifrån min frågeguide (Bilaga 1) beskrev de arbetsuppgifter och berättade vad de tycker, tänker 
och hur de agerar i sitt arbete.  Jag har som Bryman skriver försökt att ”se världen genom 
deltagarnas ögon ” (2002, s. 317). Frågorna är indelade i olika rubriker; organisation, uppdrag, 
arbetsuppgifter, samarbete, utvärdering och utveckling. Jag valde dessa rubriker för att 
skolbibliotekarierna på olika sätt skulle beskriva sitt arbete och sin roll, inte själva tolka vilken roll 
de har. I analysen tolkar och relaterar jag sedan empirin till de olika yrkesrollerna i det teoretiska 
ramverket. 

Före intervjuerna lästes frågeguiden (Bilaga 1) igenom av en gymnasiebibliotekarie och några 
frågor förtydligades. De flesta frågorna i frågeguiden är öppna för att informanterna ska kunna 
svara fritt och utveckla sina svar. Frågorna ställdes i olika ordning beroende på de olika svar som 
informanterna lämnade. Jag valde semistrukturerade intervjuer för att de är mer flexibla och ger 
större spelrum (Wildemuth, 2009, s. 233) Några frågor kom till och några togs bort beroende på de 
svar som lämnades. 
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Intervjuerna gjordes på de skolor som skolbibliotekarierna arbetade på vid intervjutillfället. De tog 
ca 40 min vardera i anspråk och spelades in. Två av dem gjordes i skolbiblioteket, där vi vid flera 
tillfällen blev avbrutna av barn som kom för att lämna böcker eller fråga något. Två av intervjuerna 
gjordes i personalrum, där vi under den ena intervjun fick flytta in i ett konferensrum för att 
skolbibliotekarien tyckte att ljudnivå blev för hög. Den sista intervjun gjordes i ett konferensrum 
från början och detta är att föredra. En fördel med att intervjua i skolbiblioteket var dock att jag fick 
se att skolbiblioteket användes, barn kom och gick. Jag fick då också möjlighet att se några av 
skolbiblioteken och få egen uppfattning om hur de var organiserade.

5.3. Analys

Intervjuerna spelades in för att jag senare skulle kunna lyssna dels på vad som sades och hur det 
sades. Vid analys lyssnade jag först igenom alla intervjuer ett flertal gånger och bestämde mig för 
att transkribera de delar som på något sätt tar upp yrkesroller. Detta resulterade i ca 30 sidor 
utskriven text. I analys av texten utgick jag från mitt teoretiska ramverk, som är inspirerat av Ørom 
(1993), Schreiber (2006) och Kuhlthau (1993), och letade och markerade med olika färg i 
intervjusvar efter arbetsuppgifter, åsikter, känslor och upplevelser om arbetet som kunde relateras 
till de olika yrkesrollerna. I kapitel 6 redovisar och analyserar jag resultatet, som sedan diskuteras i 
kapitel 7. 

5.4. Etiska hänsynstagande

Informanterna informerades om syftet med undersökningen och att det var fem skolbibliotekarier i 
olika kommuner som skulle ingå. De samtyckte till att delta i undersökningen under förutsättning 
att de fick vara anonyma. I undersökningen är därför både skolbibliotekarier och kommuner 
anonyma. Skolbibliotekarierna har fått fingerade namn. 

Jag är medveten om att min förförståelse och bakgrund som lärare i skolan och kännedom om 
skolbibliotek kan spela roll för hur jag dels ställer frågor, men också hur jag tolkar och analyserar 
empirin. I min uppsats har jag försökt att vara så objektiv som möjligt och ställa mig utanför 
skolans värld. En gymnasiebibliotekarie och kurskamrater har läst och kommenterat. Därefter har 
jag ändrat för att förtydliga och på så sätt nå större trovärdighet. Citaten från informanterna gör att 
resultatet kan anses mer tillförlitligt.
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6. Resultat och analys

För att få svar på hur skolbibliotekarierna uppfattar sin yrkesroll har jag valt att titta på deras 
arbetsuppgifter, både de som är ålagda enligt chef eller rektor och de uppgifter som de själva anser 
sig ha och också de uppgifter som de utför i praktiken.  I detta kapitel presenterar jag först kort 
mina informanter för att sedan redogöra och analysera, genom citat och tankar, deras svar utifrån 
mitt teoretiska ramverk för att se om deras upplevelse av sin yrkesroll kan relateras till yrkesrollerna 
i detta. Vilken roll anser sig skolbibliotekarierna ha? 

6.1. Presentation av informanter

Jag börjar med att presentera informanterna med ålder, kön, yrkeserfarenhet och lite kort om deras 
anställning. Eftersom deras anställningar ser olika ut och kan påverka deras syn på sin roll, 
redovisas också de förutsättningar som finns i den kommun de arbetar vad gäller policydokument 
och organisation. Informanterna presenteras med fingerade namn eftersom de vill vara anonyma. 

Charlotte är 34 år. Hon har arbetat inom biblioteksvärlden i 9 år, men blev klar med sin examen för 
4 år sedan. Hon arbetar heltid som skolbibliotekarie på fyra olika grundskolor i en mindre kommun. 
Tiden fördelas på halvdagar på de olika skolorna. I kommunen finns ytterligare en skolbibliotekarie. 
Charlotte är anställd av barn- och utbildningsnämnden som har ansvar för skolbiblioteken. Hennes 
chef är chefen för denna förvaltning. I kommunen finns  biblioteksplan för 2013-2014 där skol-
bibliotekens mål tas upp och där också skolbibliotekarier nämns.  

Allie är 33 år och har arbetat 7 år. Allie är skolbibliotekarie på 75 procent. Hon arbetar 25 timmar 
på skolbiblioteket på en skola (år 1-9) och 5 timmar på folkbiblioteket. För att fylla upp tjänsten har 
hon fått projektanställning på folkbiblioteket och jobbar därför heltid. Hon är anställd av 
kulturförvaltningen och hennes närmaste chef är bibliotekschefen. I kommunen finns tre 
skolbibliotekarier anställda. Kommunen har en biblioteksplan antagen 2009, något reviderad 2011 
vad gäller skolbibliotek och dess uppdrag. I biblioteksplan hänvisas till läroplaner från 1994. 

Lotta är 34 år och hon har arbetat i 8 år. Hennes tjänst är på 80 procent och tiden delar hon mellan 
två olika skolor, en år 1-6 skola och en år 1-9 skola. På årskurs 1-6 skolan arbetar hon 30 procent 
och på årskurs 1-9 skolan arbetar hon 50 procent. Lotta är både halvdagar och heldagar på de olika 
skolorna. Hon är anställd av skolan och hennes närmaste chef är rektor. I kommunen finns 
biblioteksplan som gäller för 2012-2015. Beredningen för utbildning har ansvar för att ta fram 
förslag till mål och budget för skolbibliotek. Skolbibliotekarier nämns i planen som viktiga för att 
de tillför  skolan en viktig kompetens och tillsammans med lärarna bidrar bättre till elevens 
måluppfyllelse. Alla skolor i kommunen har skolbibliotek med utbildad bibliotekarie. 

Lilian är 51 år. Hon har arbetat i 16 år. Lilian arbetar heltid på två olika F-6 skolor och fördelar sin 
tid jämnt dem emellan. Lilian är anställd av skolan och bildningsnämnden och jobbar i ett team av 
skolbibliotekarier. På skolorna hon arbetar finns två olika rektorer, en av dem är hennes chef. I 
kommunen finns ingen aktuell biblioteksplan. Den förra gällde till 2012 och där nämns bara att 
biblioteken ska tillhandahålla skolbiblioteksverksamhet. Planen hänvisar till läroplan från 1994. 
Däremot finns en skolbiblioteksplan från 2014, som skolbibliotekarieteamet har gjort tillsammans. 
Där erbjuder de vad de kan göra och berättar vilka övriga arbetsuppgifter de har.
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Moa är 42 år. Hon är gymnasielärare och har gått kurser i skolbibliotek. Under åren 2007-2011 
arbetade hon som skolbibliotekarie på en skola i den kommun där hon nu arbetar som 
skolbibliotekssamordnare och som skolbibliotekarie på en mindre skola några timmar. Hon arbetar 
heltid. Hennes chef är förvaltningschefen för barn-och utbildningsnämnden. Övriga 
skolbibliotekarierna i kommunen har rektor som chef. En biblioteksplan antagen 2009 finns. I 
planen står att det i skollagen framgår att rektor har ansvar för skolbibliotek därför antas den vara 
reviderad vid senare tillfälle. Dock hänvisas till läroplan från 1994. Avtal om samverkan och 
skolbiblioteksplan ska skrivas. 

I planer från de olika kommunerna, oavsett om de var aktuella eller ej, refererades till UNESCOs 
biblioteksmanifest. Detta visar, menar jag, att de har en intention att driva skolbibliotek på annat 
sätt, men inte har kommit så långt. Av fem informanter var det två som var säkra på att 
skolbibliotek nämndes i biblioteksplan, övriga var tveksamma. Lilian jobbade i teamet som hade 
gjort en skolbiblioteksplan där uppgifter som erbjöds hade specificerats, sedan var det upp till 
skolorna att efterfråga tjänsterna. 

6.2. Yrkesroller

Yrkesroller kan studeras på olika sätt. Dels kan informanter berätta om den upplevda yrkesrollen, 
men yrkesroller kan också beskrivas genom de arbetsuppgifter som utförs eller förväntas utföras. I 
min undersökning har informanterna beskrivit sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation vad gäller 
anställning och kort om organisationen kring skolbiblioteksverksamheten. I analysen har jag sedan 
tolkat deras svar för att se vilken eller vilka roller de upplever sig ha som skolbibliotekarie. Vilket 
fokus har de? Rollerna är indelade efter de roller som mitt teoretiska ramverk har, där både 
bibliotekarieroller och olika pedagogiska roller ingår. Jag har därför valt att redogöra för empirin 
utifrån dessa rubriker.

6.2.1.Bibliotekarierollerna i empirin

När informanterna pratar om hur viktiga böcker och läsning är, är det den kulturförmedlande rollen 
som de tar. Lilian berättar om deras bokbestånd som skolbibliotekarierna tillsammans väljer ut titlar 
till ”Vi har köpt in klassuppsättningar och byggt upp ett gemensamt bokbestånd”. Att förmedla god 
kultur genom böcker är viktigt för dem alla. Dock handlar det inte bara om kultur och kunskap utan 
också om att nå målen med läsförståelse i läroplanen. Lilian arbetar med ”En läsande klass9” både 
med lärare och elever och säger 

Jag har pratat om en läsande klass på konferenserna för lärarna och sedan har jag jobbat ute i 
klasserna med olika grupper av barn, alltså där vi har haft läsgrupper. Där har vi pratat om de 
här olika läsfixarna och strategierna.
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De ger exempel på olika aktiviteter för att förmedla böcker och kultur såsom till exempel bokprat, 
läsgrupper, läsecirklar, Bokjuryn10 och elevens-val med samtal om böcker och film och enligt Allie 
tar bemanning också en stor del av hennes tid 

Jag har också ganska mycket daglig verksamhet i biblioteket under terminerna, alltså låg- och 
mellanstadiet har bibliotekstid varje vecka, som de kommer och lånar böcker”.  Jag har också 
lite läsgrupper, med 5:orna till exempel. 

Charlotte och Allie pratar också om arbetsuppgifter där jag menar att ämnesspecialistrollen till viss 
del kommer fram. ”På höstterminen har jag informationssökning med 7:orna, lite genomgång av 
databaser. Jag har bibliotekskunskap.” säger Allie. Charlotte säger att hon ser sig som en 
”informationskälla” till barnen. Dock upplever jag att de inte känner sig som specialister på något 
speciellt ämne utan mer på temaområden som skolan arbetar med i olika ämnen. Jag tolkar det som 
att de är mer generalister och har en bred kompetens. Det ämne de är specialister på är 
informations- och biblioteksvetenskap och de kan informationssökning och källkritik. När Charlotte 
beskriver användarundervisningen kommer också den informationsförmedlande rollen fram. Fokus 
handlar då om att kunna använda tekniken. ”Barnen har alla iPads...när man söker tillsammans så 
ser man hur de gör och lär”. 

Lilian beskriver att hon har fått nya arbetsuppgifter på en av skolorna, där hon ska arbeta med 
läsförståelse på annat sätt än tidigare. Hon ska jobba med enskilda barn eller grupper av barn. 

Man specificerar det då och sätter in bibliotekariekompetensen som en av de kompetenser som 
kan gå in och göra, som man kan sätta in när ett barn till exempel har svårigheter att läsa”. ”Att 
jobba med läsförståelse är också en sådan åtgärd, att förebygga svårigheter.

Hon pratar då om sin kompetens som bibliotekarie när det gäller böcker och läsning och anser sig 
ha en roll som ämnesspecialist. 

Skolbiblioteken var organiserade på lite olika sätt. I Allies skolbibliotek som nästan är en filial till 
folkbiblioteket är böcker organiserade enligt SAB, lättlästa är märkta och någon genre är uttagen. 
Charlotte har organiserat det så att facklitteratur och skönlitteratur om samma sak, till exempel 
hästböcker, står tillsammans, detta för att barnen lättare ska hitta. ”Systemet på folkbiblioteket lär 
de sig ändå, när de behöver det”, menar hon. Rollen som dokumentalist är inte stor, vad jag kan 
uppfatta. 

I min tolkning av svaren kommer också socialarbetarrollen fram. Det kan dock diskuteras om 
denna är en mer pedagogisk roll när det gäller skolbibliotek. Jag menar att den har betydelse för att 
den vänder sig till och värnar om speciella grupper av elever och de speciella behov som finns på de 
olika skolorna. Till exempel kan Lilians arbete med läsförståelse (se ovan) också beskrivas som en 
socialarbetarroll . Lilian menar att hennes roll och verksamhet på skolbiblioteket är olika på de två 
skolorna hon bemannar delvis beroende på vilket upptagningsområde som skolan ligger i.

...men det påverkar mycket vilket område man jobbar i, för den andra skolan jag jobbar på, där 
är, det är ett ganska utsatt område rent socialt och det påverkar verksamheten mycket. Eh, alltså 
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man får jobba mycket mer, därför får man jobba mycket mer, vad heter det, just det här som jag 
pratade om innan, med att sätta in bibliotekariekompetensen som en åtgärd. Det ger mycket mer 
liksom, jag har en annan kompetens än lärarna, som jag då kommer in med, som kan hjälpa de 
här barnen. För där finns många sådana barn som behöver det och då får man inrikta sin 
verksamhet mer på det, än vad som behövs göra på denna skolan.

Lilian pratar inte bara om barn med inlärningssvårigheter utan om barn som har en annan 
socioekonomisk och kulturell bakgrund. Detta spelar roll för hur hon väljer att inrikta sin 
verksamhet. Hennes roll blir lite som en socialarbetarroll, men hon har samtidigt också en 
pedagogisk roll som handledare eller rådgivare (se nedan) i det kulturförmedlande arbetet.

Moa säger att hon vill inspirera barnen till läsning. Charlotte pratar också om att vara en 
inspirationskälla och Lotta berättar om ”Bokjuryn” som ett stort evenemang för att locka fler till 
läsning. ”Då bokpratar jag bara bokjuryböcker och sen får alla barn rösta och sen har vi en vecka då 
det är lite bokfest.” Hon berättar också
 

Vi samarbetar väldigt mycket kring skapande skola. Det är grundskolechefen och kulturchefen 
som kallar samman skolbibliotekarierna. Det är ju de som är ålagda att söka pengarna, men 
tycker att det tar tid och knepigt att veta precis vad de ska lägga pengarna på och vad det för 
projekt.

Här beskrivs arrangemang för att locka fler till biblioteket och en roll som upplevelseförmedlare 
syns delvis, vilken i undersökningen kopplas till den kulturförmedlande rollen.

6.2.2.Pedagogiska roller i empirin

Genom sitt arbete med olika läsfrämjande insatser som bokprat och bokattacker oftast inriktade mot 
olika tema, genrer eller författare försöker skolbibliotekarierna öka läsning, läsförståelse och 
allmänbildning. Aktiviteterna sker oftast i många olika grupper eller klasser på olika skolor och blir 
då sporadisk och informanterna har en pedagogisk roll som föreläsare och tar mindre del i den 
pedagogiska verksamheten på skolorna. När de deltar i läsecirklar, boksamtal, elevens val blir rollen 
mer en instruktör eller handledare. Här sker mer ett pedagogiskt arbete tillsammans med elever och 
lärare.

När det gäller informationssökning planerar informanterna in tider tillsammans med lärare, planerar 
sin del av arbetet och är med i klasser eller grupper vid några tillfällen. Deras roll i den pedagogiska 
verksamheten blir större och de är instruktörer alternativt handledare, beroende på hur delaktiga de 
är i arbetet. Charlotte säger ”Jag ser mig som en inspirations- och informationskälla” när hon pratar 
om hur hon arbetar med att lära barnen informationssökning.” Hon är en pedagogisk resurs som 
finns tillgänglig och hon är med från planering till genomförande.

Anledning till att de inte tar större del i olika arbetsområden och i större utsträckning har en roll 
som handledare eller rådgivare uppfattar jag som tidsbrist för gemensam planering med lärare.  
Också i McCrackens undersökning (McCracken 2001, se Limberg 2002, s. 49) visade det sig att 
skolbibliotekarierna inte upplevde att de kunde uppfylla den roll som de själva önskade på grund 
brist på tid till samarbete och stöd från från skolledare och lärare. Skolbibliotekarierna vill 
samarbeta med lärare, men det är svårt att få till ett kontinuerligt samarbete eftersom lärarna har 
planeringstid på eftermiddagar och då har två av skolbibliotekarierna slutat för dagen. Av de fyra 
informanterna som arbetar som skolbibliotekarier är 2 heltidsanställda, 1 arbetar 80 procent och 1 
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arbetar 75 procent. De har  lektioner utan att samplanera. ”Två veckor före (lektionen; min anm.) 
får jag reda på vad ämnet eller uppgiften ska vara” säger Charlotte som också önskar att det hade 
sett annorlunda ut. Tre av informanterna tror att om de hade haft tjänst på bara en skola så hade 
möjligheterna till samarbete varit större, men Allie som är på en skola upplever ändå inte att 
samarbetet fungerar som hon hade önskat. Hon tror att om rektorn, som inte är hennes chef, hade 
varit mer insatt i verksamheten kanske det hade sett annorlunda ut.  

De olika uppdragen de upplever att de har fått från rektor eller chef  har mycket gemensamt och de 
kan spela roll för hur de beskriver sin arbetsuppgifter. Det är uppdrag som talar om högre 
läsförståelse och bättre uppfyllda mål i skolan genom läsfrämjande insatser och bemanning av 
skolbibliotek. Här nämns också språkutveckling, informationssökning och utveckling av 
skolbibliotek utan att tydliggöra vad som ska utvecklas. Bibliotekarierna anser alla att de har ett 
pedagogiskt uppdrag och att de i verksamheten har en pedagogisk roll. Vad de menar med 
pedagogisk roll är lite otydligt. Jag uppfattar det som att de menar att de arbetar med barn som de 
på olika sätt informerar, undervisar, förmedlar och stödjer i lärande. De deltar i olika hög grad i den 
undervisning och där syns de olika pedagogiska rollerna. Lillian och Charlotte uttrycker att de 
arbetar utifrån Lgr11. Allie ska enligt uppdrag från bibliotekschefen utföra ”vanliga 
skolbibliotekarieuppgifter”. Det är enligt henne att bokprata, ha informationssökning, 
databasundervisning, bibliotekskunskap, framtagning av material till lärare och att bemanna 
biblioteket. Lilian som jobbar i ett team säger 

Vårt uppdrag från början var att bygga likvärdiga skolbibliotek här i grundskolan, stommen 
skulle vara lika, anslag ska vara samma alltså per elev. Sedan börjar det spreta lite olika. 

Moa (samordnare; min anm.) menar att skolbibliotekarierna i hennes kommun har ett pedagogiskt 
uppdrag. När jag jämför allas arbetsuppgifter med de vaga och otydliga uppdrag de upplever att de 
har fått stämmer ändå uppdrag och uppgifter till största delen överens. Alla informanterna har alltså 
en uppfattning om vad deras uppdrag innebär även om specificerade arbetsuppgifter eller uppdrag 
saknas. Om utveckling eller förändring av verksamheten sker framkommer inte. 

På frågan om hur de uppfattar rektorns roll så säger de alla har han har en viktig roll. Att 
kommunens organisering av skolbibliotek har betydelse syns genom detta. Allie som har 
bibliotekschefen som chef säger om sin anställning ”man skulle nästan kunna säga att jag är en filial 
till huvudbiblioteket”. De vill alla vara anställda av den förvaltning som har hand om skolan och ha 
rektor som chef. Det är han/hon som är i verksamheten och vet vad som gäller. Det spelar också 
roll, tror de, för att lärare och andra på skolan ska se dem som en del av skolans personal och för att 
de då räknas med i olika sammanhang som till exempel vid arbetsplatsträffar och fortbildning. Jag 
tolkar det som att de menar att detta skulle innebära att de fick en annan status i skolan och på så 
sätt blir accepterade som en del av skolans verksamhet. De uttrycker också alla att det är viktigt att 
man gör reklam för sig själv. Det är svårt att göra sig sedd och hörd i skolans värld. Det är därför 
rektorn har stor  betydelse och också därför det är viktigt att vara anställd av skolan. Är man 
delaktig och känner att man tillhör har man större möjlighet att ta plats, synas och höras. I fyra fall 
av fem hade skolbibliotekarierna rektorer som chefer och ändå kunde resultatet tolkas som att 
samarbete och större, djupare delaktighet i den pedagogiska verksamheten saknades. Samtidigt 
säger de alla att rektorer inte är insatta i verksamheten. De har inte fått några specificerade uppgifter 
av rektorn utan han överlåter både skolbiblioteksverksamhet och dess utveckling på dem. 
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6.3. Yrkesroll i dokument

Det är i de två aktuella biblioteksplanerna som skolbibliotekarier nämns. Lotta arbetar i kommunen 
som skriver att de har utbildade bibliotekarier på kommunens alla skolor och att skolbiblioteket är 
öppet under större delen av skoldagen. I samma plan skrivs också att skolbibliotekarier och lärare 
arbetar mot gemensamma mål och att skolbiblioteken är integrerade i undervisningen. I den 
kommun där Charlotte arbetar står att en heltidsanställd bibliotekarie ska anställas och att en 
handlingsplan för hur skolbiblioteken ska utvecklas,  ska utarbetas. I planen ges också förslag på 
hur samverkan mellan skola och bibliotek kan ske. Charlotte menar att hon är en funktion, men att 
det ibland kan kännas som att hon är ett rum ”det är mer som att man är en lokal..det är det jag 
försöker ändra”.

I de tre andra kommunerna nämns inte ordet skolbibliotekarie i planerna. Det spelar säkert roll att 
planerna är antagna redan 2009. Läroplan (Lgr11), skollag (SFS 2010:800) och bibliotekslag 
(2013:801) har alla ändrats sedan dess. Dessa kommunala dokument borde dock uppdateras. Jag 
menar att genom att inte uppdatera kan det uppfattas som att skolbibliotek och skolbibliotekarier är 
mindre viktiga och inte tas på allvar. Detta kan också påverka skolbibliotekariers syn på sin roll, 
även om det just i denna undersökning inte kommer fram.
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7. Diskussion och avslutande reflektioner
I detta kapitel diskuterar jag resultatet utifrån mina frågeställningar med hjälp av mitt teoretiska 
ramverk och tidigare refererad litteratur. 

- Hur beskriver skolbibliotekarier sin roll? 

Skolbibliotekarierna i undersökningen beskriver sin roll utifrån de arbetsuppgifter de har och sin 
arbetssituation, vad gäller anställning och organisationen kring skolbiblioteksverksamheten. Den 
roll som framträder enligt empirin är i första hand en kulturförmedlande roll, men också 
ämnesspecialistrollen och informationsförmedlarrollen kommer fram genom användar-
undervisningen. Skolbibliotekarierna har fokus på läsfrämjande, informationssökning och källkritik 
i kombination med de olika tema som elever arbetar med. Den roll som syns minst är 
dokumentalisten, vilket kanske inte är så konstigt. Skolbibliotekarier arbetar med elever och lärare. 
Fokus är innehållet. Socialarbetarrollen kommer fram när det gäller att förebygga svårigheter 
beroende på socioekonomisk och kulturell bakgrund. Verksamheten ser olika ut i olika områden och 
på olika skolor utifrån de behov som finns. Den upplevelseförmedlande rollen kommer fram när 
skolbibliotekarier genom olika aktiviteter i första hand vill marknadsföra biblioteket och i 
undersökningen kopplas denna roll till den kulturförmedlande rollen. Alla bibliotekarierollerna går 
dock in i varandra och kan sägas finnas i olika hög grad.

Det som återkommer i intervjuerna är den pedagogiska rollen. Om detta är en roll eller en egenskap 
som Wagman (2008) diskuterar är intressant. Jag menar att i de olika bibliotekarieroller som 
skolbibliotekarier har krävs också en pedagogisk kompetens eller en pedagogisk roll i olika hög 
grad. Limberg (2002) menar att en skolbibliotekaries arbetstid till största del består av undervisning 
och handledning och rollen är pedagogisk. Streatfield & Markless (Streatfield & Markless 1994, se 
Limberg 2002)  menar också att rollen kan variera beroende på vilka undervisningsmetoder och 
vilken kunskapsyn som finns på skolan. Wagman (2008) diskuterar bibliotekariers kärnkompetens 
och menar att förmedla kultur, ha kännedom om litteratur, väcka läslust och vara serviceminded är 
delar som ingår. Andra delar som ingår i kärnkompetensen, enligt Wagman (2008), är  
informationskompetens och kunskapsorganisation. 

Ducander (1999) menar också att den pedagogiska rollen är den som kommer fram. Hans 
undersökning gällde bibliotekarier och gjordes visserligen då fokus var på utbildning, precis när 
datorer och internet började användas på bibliotek och är ett dokument av sin tid. Jag menar att den 
pedagogiska rollen i skolbibliotek finns eftersom skolbibliotekarier arbetar med kunskap och 
lärande. Skolans verksamhet bestämmer vad som ska vara utgångspunkt för verksamheten. Min 
undersökning visar att skolbibliotekarierna beskriver olika pedagogiska roller, när de beskriver sin 
delaktighet i olika aktiviteter. 

I de olika dokumenten beskrivs också skolbiblioteks pedagogiska roll och jag håller med Limberg 
(2002) som menar att dokument på nationell nivå  har störst betydelse för att legitimera 
skolbibliotekens pedagogiska roll, medan kommuners och skolors dokument är viktiga för att 
tydliggöra bibliotekens funktion och roll i skolans verksamhet. Det är genom dessa olika dokument 
som skolbibliotekariers olika roller också måste synas, menar jag. 
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De uppdrag eller arbetsuppgifter som bibliotekarierna uppfattar att de har fått från rektorer rör 
utveckling av skolbiblioteksverksamheten det vill säga fler och andra arbetsuppgifter för att nå mål 
i skolan. Ytterligare en roll, menar jag, skulle kunna tillskrivas skolbibliotekarier,  i alla fall just när 
skolbiblioteksverksamheten ska utvecklas, nämligen den projektledande rollen. Det räcker inte med 
att vara pedagog eller bibliotekarie. Om inte bibliotekarierna gör detta så förändras inte 
verksamheten på skolbiblioteken utan blir en traditionell biblioteksverksamhet placerad på ett skola. 
Jag menar att utveckla skolbiblioteket, det vill säga utifrån bibliotekariers olika roller arbeta 
pedagogiskt för att nå de mål elever ska uppnå, är en uppgift för alla i skolans värld om vi vill nå 
det som Loertscher  (2008) kallar ”Learning Commons”.

Sammantaget kan konstateras att specificerade arbetsuppgifter eller uppdrag från rektor eller chef 
saknas. Skolbibliotekarierna bestämmer själv sin agenda. Det var inte alla som var säkra på om det 
fanns en biblioteksplan eller vad som angavs om skolbibliotek i den, men de har givetvis ändå en 
uppfattning om vad deras uppdrag innebär och vilken roll de har. Arbetsuppgifterna de ger sig 
själva är i princip desamma. Det är kvantiteten och kvaliteten som skiljer verksamheterna på de 
olika skolorna åt och svårt för mig att avgöra bara genom intervjuer. Frågan är hur likvärdiga skolor 
och skolbibliotek vi får? 

- Hur upplever skolbibliotekarier sin arbetssituation?

Jag tolkar det som att skolbibliotekarierna upplever sin arbetssituation ganska lika trots att den
är organiserad på olika sätt i de fem kommunerna. De hade olika anställningsförhållande och alla 
hade inte rektor som chef. I tre av kommunerna är rektorn på skolorna chef för skolbibliotekarierna 
och ansvaret för skolbiblioteksverksamheten ligger under bildningsnämnd, utbildningsnämnd och 
barn- och utbildningsnämnd. I de olika styrdokumenten och policydokumenten beskrivs vilken 
nämnd som ska ansvara för verksamheten, men någon mer exakt organisations- eller 
verksamhetsplan finns inte. En skolbibliotekarie har chefen för barn- och utbildningsnämnden som 
närmsta chef och en skolbibliotekarie har bibliotekschefen som chef och är då anställd av kultur- 
och fritidsnämnden. Enligt skollag ska rektor vara ansvarig för biblioteksverksamhet på skolor. 
Skolbibliotekssamordnaren Moa är anställd i en verksamhet vid sidan om bibliotek och skolor, ett 
resurscentrum. Hennes chef är förvaltningschefen för barn- och utbildning. Rektorerna verkade inte 
insatta i skolbiblioteksverksamheten utan litar på att skolbibliotekarierna vet vad och hur saker ska 
göras. Alla informanterna uttryckte att de var ensamma i sin roll på skolorna och jag funderar över 
hur man som bibliotekarie kan formas utan tydligt uppdrag, kollegor eller kunskap om den 
skolverksamhet man befinner sig i. 

Att anställningsförhållanden spelar roll tycker de alla. De uttrycker en vilja om att vara anställda av 
och i skolan för att få större möjlighet att påverka verksamheten. De tycker också att det är att 
föredra att bara vara på en skola. De menade att, om inte riktlinjer för hur arbetet ska se ut finns, 
behövs mer tid för spontan dialog så att kontakter kan knytas och samarbete byggas. Det tar tid. Det 
handlar också om att känna en tillhörighet och delaktighet. Precis som Thomas (2013) resonerar är 
det viktigt att skolbiblioteket legitimeras med hjälp av olika dokument.

Informanterna nämnde inte UNESCOs skolbibliotekmanifest vid något tillfälle, men alla 
biblioteksplaner hänvisar till detta. Manifestet är visionärt och inte något som kommuner måste 
följa, men så klart helst eftersträva. Här nämns fackutbildad bibliotekarie som ska ansvara för 
ledning, planering och bland annat ge stöd till elever och lärare vid informationssökning. Det verkar 
som om det i biblioteksplanerna refereras till detta dokument bara för att det ska göras, inte för att 
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det läggs någon vikt vid det. I detta manifest finns möjlighet att tolka in olika 
skolbibliotekarieroller, både olika pedagogiska roller och olika bibliotekarieroller och också att 
tolka att det i skolbiblioteket ska finnas både skolbibliotekarier och annan personal. Fackutbildade 
skolbibliotekarier får främst en roll som ledare som ”ska ansvara för ledning och 
planering” (Biblioteksföreningen 2006) medan annan personal får andra bibliotekarieroller.

Skolbibliotek kan utvecklas, tycker informanterna, genom att de inspirerar lärare och elever mer, 
både vad gäller läsning, informationssökning och källkritik. De ska arbeta med att ge tips till lärare. 
Jag uppfattar det som att de känner sig som rådgivare eller konsulter det vill säga vill ha 
pedagogiska roller som visar vägen till nya arbetssätt. Om de blir mer delaktiga i planering, är med 
på arbetslagsmöten och personalmöten så är chansen större att deras kompetens syns. Samtidigt får 
de då också själva mer inspiration genom samarbete med lärare, det blir ett givande och tagande. De 
tror att om arbetet de gör syns mer så sprids det som ringar på vattnet och lärarna kanske inser att 
bibliotekarier inte bara ska sitta i biblioteket och låna ut böcker - att de har en annan roll. Mia som 
är samordnare berättar om hur deras arbete med olika planer och strategier har påverkat utveckling i 
kommunen och hon säger ”det som behövs är lyhörda rektorer och drivande bibliotekarier.” De 
flesta efterlyser, även om det också är frihet att bestämma själv, en plan med mer tydliga riktlinjer 
så att det blir en likvärdig skola. De tror att arbetet kan bli mer effektivt på det sättet.

För att få igång skolbiblioteksutveckling och för att få någon form av likvärdighet tror jag att det 
hade varit bra med någon form av arbetsbeskrivning, med minimikrav som skolinspektionen också 
hade möjlighet att inspektera att det efterföljs. Nu är det lätt att falla tillbaka på att börja med att 
sköta samlingar, finnas i biblioteket för elever och sedan ta små steg ut från biblioteket när och om 
det finns tid och möjlighet ges. Ingen av mina informanter gjorde så, de försökte men det fanns en 
viss missmodighet när de pratade om samarbete med lärare. Samarbete var så svårt att få till och 
också svårt att få tiden att räcka till. De ville mer än vad de kunde genomföra. Utveckling av 
skolbibliotek hänger både på rektor, skolbibliotekarier och övrig personal i skolan anser jag och 
måste börja med någon form av bestämda arbetsuppgifter förutom de ordinarie 
bibliotekarieuppgifterna. Det var också tre av bibliotekarierna som uttryckte det. 

Resultatet har jag tolkat utifrån de svar om arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som 
informanterna har lämnat. Semistrukturerade intervjuer fungerade bra. När svaren var otydliga 
fanns möjlighet till fler frågor. Frågorna i guiden (Bilaga 1) var indelade efter teman för att få en 
helhetsbild av arbetssituationen och organisationen kring skolbiblioteksverksamheten. Jag tänkte 
från början att yrkesrollen skulle påverkas mer av hur det var organiserat än vad undersökningen 
senare visade. Arbetsuppgifter och uppdrag kunde varit mer i fokus vid intervjuerna. Informanterna 
menade dock att just rektors roll och samarbete med lärare har betydelse för hur verksamheten kan 
se ut och vilka arbetsuppgifterna de har. Vid analysen av svaren var det svårt att hitta en idealtypisk 
yrkesroll för skolbibliotekarierna. De beskriver sina arbetsuppgifter som ”traditionella 
skolbibliotekariuppgifter”. De pratar om läsfrämjande eller lässtimulerande arbete med bokprat, 
bokattacker och bokcirklar, användarundervisning med informationssökning och källkritik och olika 
åtgärder och upplevelser. Arbetsuppgifterna som de beskriver kan egentligen alla tolkas till en 
kulturförmedlande roll tillsammans med en pedagogisk roll i olika hög grad. Eftersom målet är att 
barnen ska lära mer, det vill säga få mer kunskap genom bland annat god litteratur och kultur är 
detta resultat inte oväntat. Andra roller framträder givetvis också, men inte i lika stor utsträckning. 
En undersökning som börjat med observationer av skolbibliotekariers vardag och sedan följts av 
semistrukturerade intervjuer för att följa upp och vidareutveckla resultatet av dessa hade 
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förmodligen gett ett tydligare resultat. Jag hade också velat höra vilken roll de själva, med 
utgångspunkt från mitt teoretiska ramverk, uppfattade att de hade. 
 
Det teoretiska ramverket utgår dels från idealtypiska bibliotekarierroller (Ørom 1993; Schreiber 
2006), vilka delvis passar in i skolans värld idag, och dels från en pedagogisk roll (Kuhlthau 1993). 
I skolan styrs verksamheten av kunskapsmål som ska uppnås hos elever. Fokus är på utbildning, 
kunskap, bildning och kultur. Både den kulturförmedlande och ämnesspecialistrollen som Ørom 
beskriver har växt fram ur folkbildningstraditionen, vilket jag menar är anledningen till att dessa 
roller också är de som i första hand kommer fram i undersökningen. Informationsförmedlarrollen är 
en roll som växte fram då informationsteknologin utvecklades och implementerades. Idag är denna 
roll mer en del av kulturförmedlar- och ämnesspecialistrollen, anser jag. Bibliotekarier såväl som 
skolbibliotekarier måste ha kunskap om både vetenskap, kultur, kommunikation och själva tekniken 
som behövs för att söka och hämta information. Jag menar också att Kuhlthaus pedagogiska roller 
finns i alla de olika bibliotekarierollerna. Den eller de pedagogiska rollerna är ett engagemang och 
deltagande av den pedagogiska verksamheten som delvis avgörs av hur skolbibliotekariers roll 
uppfattas av lärare, rektorer och politiker. De olika policydokumenten är viktiga för att tydliggöra 
de olika roller som skolbibliotekarier har.

Avslutande reflektioner och förslag till framtida forskning

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur skolbibliotekarier uppfattar sin yrkesroll i den 
organisation de arbetar i. 

Organisationen kring skolbiblioteken i de kommuner jag har undersökt ser olika ut. Kommuner 
prioriterar olika. Skolbiblioteksverksamhetens organisation menar jag påverkar skolbibliotekariens 
uppfattning av sin yrkesroll. Alla informanter ansåg att anställningsförhållanden spelar roll. De vill 
vara anställda av skolan. De vill ha samarbete och goda relationer med dem som de arbetar närmast. 
Samarbete mellan skolbibliotekarier och bibliotek kommer ske ändå, menar de.  Det kan vara något 
för kommuner att ta ställning till när samarbetsavtal mellan skola och bibliotek ska arbetas fram och 
när nämndsorganisation och resursfördelning ska göras.

Rektor har ansvar enligt skollag. Resultatet jag fått fram är att rektor har ansvar i fyra av fem 
kommuner, men de tar inte fullt ansvar för skolbiblioteksverksamheten. Alla informanter säger att 
rektor är viktig för utvecklingen, men de har inte fått något uppdrag eller specificerade 
arbetsuppgifter att utföra. Det är istället skolbibliotekarierna som försöker planera och driva 
skolbiblioteksutvecklingen, samtidigt som de arbetar som bibliotekarier i verksamheten. Någon 
utvärdering att tala om görs inte och det är frågan hur kommunens måluppfyllelse vad gäller 
skolbibliotek kan kommuniceras till politiker. Skolbibliotekarier har inte det uppdraget och det är 
säkert en av anledningarna till att de tycker att rektorn har stor betydelse. Det är hans ansvar att 
kommunicera med ansvarig nämnd i kommunen, som är huvudman och ansvarar för verksamheten.
 
Den roll som framträder i dokument och i intervjuer är den kulturförmedlande rollen, men 
informanterna beskriver också olika pedagogiska roller.  Bibliotekarierna i undersökningen värnar 
om läsfrämjande. Den aktuella debatten om barns läsning spelar säkert roll. Kunskap, kultur och 
god litteratur är viktigt och ska förmedlas och arbetas med på ett pedagogiskt sätt. 
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För att få mer kunskap menar jag att vidare forskning om rektors syn på skolbibliotekariers 
yrkesroll skulle vara intressant att göra samt hur de menar att utveckling av skolbibliotek ska ske. 
Hur ska skolbiblioteket bli en del av skolan? Ett annat intressant område att undersöka är också 
kommuners tankar och arbete kring skolbiblioteksutveckling och likvärdig skola.
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            Bilaga 1
Intervjuguide

Organisationen kring skolbibliotek
- Hur ser biblioteksplan ut? (lag 2005)
- Hur ser plan för skolbiblioteket ut? (lag 2011)
- Hur är skolbibliotek organiserat vad gäller förvaltning/nämnd? 
- Vilken förvaltning är du anställd i? 
- Vilken roll spelar anställningsvillkor?

Uppdrag och arbetsuppgifter
- Hur sker planering och genomförande av skolbiblioteksverksamheten?
- Hur är biblioteket tillgängligt vad gäller öppettider?
- Hur är biblioteket bemannat? När? Av vem?
- Hur ser ditt uppdrag ut? Vilka arbetsuppgifter specificeras från rektor/bibliotek?
- Beskriv dina arbetsuppgifter.

Samarbete, utvärdering och utveckling
- Hur sker samarbete/samverkan? Mellan andra bibliotek/på skola?
- Hur utvärderas verksamheten?
- Rektors roll för utvecklingen av verksamheten är stor enligt litteraturen. Hur uppfattar du att 

rektorns roll är ? Vad gör hen för utvecklingen?
- Vad påverkar bibliotekariers arbetsuppgifter i skolbibliotek?

Personlig info
- Ålder
- Yrkeserfarenhet

a


