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concern how high school librarians prioritize work 

assignments and for what reasons, as well as how they regard 

their occupational role. Issues of integration in the 

educational activities of the school as well as obstacles and 

possibilities in relation to teachers and management are 

investigated. Five semi-structured interviews with high 

school librarians from different school contexts were 

conducted. The theoretical framework is based on the idea of 

the sociology of knowledge together with Loertcher’s Library 

Media Specialist´s Taxonomy. The results show librarians 

strive to prioritize pedagogical activities. Their pedagogical 

role in schools is not static but is developed by some of the 

librarians. Pedagogical work depended mainly on individual 

initiatives, with one exception. Possibilities for developing 

cooperation were found to exist in all the schools. Obstacles 

identified, though rare, were some teachers’ tendencies to 
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pedagogical work as administration consumed their time. 
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1. Inledning  
Under mina två år som skolbibliotekarie på två mindre skolor, varav en gymnasieskola 

funderade jag mycket kring hur arbetet skulle organiseras för att kunna stödja så många 

elever i undervisningen som möjligt. Det visade sig vara svårt av olika orsaker, varav en 

var den uppenbara orsaken att tid saknades då jag arbetade deltid, men också att det 

fanns en otydlighet i vad arbetsuppgifterna skulle innebära och vem som hade ansvar 

för att skolbibliotekets arbete skulle bli en aktiv del i skolans undervisning. Tanken 

väcktes att undersöka hur andra skolbibliotekariers arbetssituation ser ut, vilka 

prioriteringar de gör i sitt arbete och varför. Efter PISA-undersökningen som 2012 

visade på en nedåtgående trend i elevers läsförståelse och andra ämnen finns också ett 

behov att inom forskningen på olika sätt belysa skolbibliotek och hur en 

skolbibliotekaries arbete ser ut. Det vill jag bidra till i denna uppsats. Gärdén (2010) 

menar att genom att beforska skolbibliotek alltmer bidrar vi till dess legitimitet.  

Begreppet skolbibliotek väcker diskussioner och det finns ingen entydig definition av 

dess innebörd vilket kan ge en otydlig bild av verksamheten. För att ge en bakgrund till 

hur skolbibliotek och skolbibliotekarier beskrivs tar jag upp begreppen nedan utifrån ett 

urval av dokument.  

1.1 Skolbibliotek och skolbibliotekarier 

Barbro Thomas (2013) beskriver i en rapport för Svensk Biblioteksförening en historisk 

utveckling där skolbiblioteken sedan 1940-talet haft målet att vara ett stöd i skolans 

verksamhet. Skolbiblioteken har enligt Thomas också varit en av de mest reglerade 

biblioteksverksamheterna och har sedan 1842 års folkskolestadga reglerats och styrts 

via olika stadgar, lagar och förordningar. Men hon menar att skolbiblioteken trots det 

varit de mest försummade och att dessa bestämmelser inte lyckats utöva något 

avgörande inflytande i historien. 

Vad som är ett skolbibliotek och vad det innebär diskuteras fortfarande. Som 

övergripande dokument att förhålla sig till finns bland annat Unescos folkbiblioteks- 

och skolbiblioteksmanifest (Svenska Unescorådet, 2000) där det framhålls att 

skolbiblioteket ska stödja och främja skolans utbildningsmål och att det bör ske med 

utbildad personal som tillsammans med elever, skola och föräldrar arbetar för detta. 

Manifestet framhåller dock också att ”Skolbibliotekariernas roll kan variera beroende på 

anslag, läroplaner och undervisningsmetoder samt på nationella juridiska och 

ekonomiska förutsättningar” (s.15). 

I Sverige är det sedan 2011 lag på att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. 

Enligt skollagen § 36, kap. 2 (SFS2010:800), anges att: “Eleverna i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

ha tillgång till skolbibliotek.” och till skillnad från föregående lag innefattas nu även 

friskolor. Att skolbiblioteket nu finns i skollagen innebär att skolinspektionen kan 

trycka på att det ska åtgärdas i sina inspektioner, vilket är en positiv förändring från 

tidigare lagstiftning. Skolinspektionen (2015) har dock inte skolbibliotekspersonal med 

som inspektionspunkt utan beskriver bara att skolbiblioteket ska ligga i eller nära 

skolans lokaler, vilka medier det bör ha samt att det ska främja språkutveckling och 

stimulera till läsning.  
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Andra aktörer trycker mer på skolbibliotekarien som resurs. Skolverket definierar enligt 

Skolinspektionens informationsblad (2011) skolbibliotek som ”en gemensam och 

ordnad resurs av medier och information som ställts till elevernas förfogande med hjälp 

av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del av skolans pedagogiska verksamhet 

med uppgift att stödja elevens lärande.”(s. 5) Akademikerfacket för kultur och 

kommunikation (DIK, 2013) påpekar att skolbiblioteket främst är en pedagogisk 

funktion och innefattar också en personalresurs; ”Skolbibliotekets uppdrag definieras av 

skollagen och kurs- och läroplaner. Under ledning av skolbibliotekarie stärker 

skolbiblioteket elevernas språkliga och digitala kompetens i en multimodal textvärld.”  

Det har nu i höst lovats i Utbildningsdepartementets promemoria 

(Utbildningsdepartementet, 2015) att tydliga satsningar i budgeten sätts av för att 

bemanna skolbiblioteken vilket visar på att det även har hänt något i politiken och att 

skolbibliotekariens roll blir viktigare.  

I läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011) står att ”Alla som arbetar i skolan ska ge 

stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, 

uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd och samverka för att 

göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.” (s.10) Det inbegriper alltså 

skolbibliotekarien, men sägs inte explicit. Enligt Utbildningsutskottets betänkande 

2012/13:UbU7 (2012) så är det lag på att kommuner och landsting ska ha 

biblioteksplaner och om de bedriver skolbiblioteksverksamhet ska den ingå i planerna. 

Det finns brister i efterlevandet av lagen då endast 67 % av landets kommuner har 

planer och den nämner inget om biblioteksplaner på skolorna. Men Limberg (2002) 

visar i sin forskningsöversikt på betydelsen av både nationella måldokument och lokala 

där de lokala bör finnas för att tydliggöra bibliotekens funktion, ansvar och uppgifter i 

förhållande till skolan.  

Kungliga Bibliotekets (2012) biblioteksstatistik visade att endast en tredjedel av 

enheterna som angivit att de hade skolbibliotek hade en plan för arbetet som antagits av 

skolledningen, vilket de antog kan bero på brist på tid. Kungliga biblioteket har aktivt 

tillsatt resurser och grupper för att utveckla skolbiblioteksfrågan och arbetar för att ta 

fram definitioner för vad som är ett skolbibliotek, men som inte är begränsande och 

försöker flytta fokus från anvisningar om lokalytor, öppettider och liknande (Thomas, 

2013). Kungliga biblioteket är de som ska ha en nationell överblick på skolan och 

menar att man bör kräva bemanning på skolbiblioteken och att verksamheten ska 

kopplas till läroplansmål och skolans pedagogiska arbete (Kungliga Biblioteket, 2013). 

1.1.2 Definition av skolbibliotek och skolbibliotekarie  

Jag ansluter mig i uppsatsen till Statens Kulturråds skolbiblioteksutrednings (1999) 

definition av skolbibliotek: ”Skolbibliotek är den eller de platser i eller i direkt 

anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att 

förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag” (s.5) Den 

innefattar både medier, lokal och personal, alltså en person som ansvarar för 

skolbiblioteksverksamheten. Den öppnar för en pedagogisk roll för bibliotekarien men 

låser den inte. Uppsatsens undersökta skolbibliotek är på gymnasieskolor. 

Som skolbibliotekarie i denna uppsats menas en person som har en anställning som 

skolbibliotekarie vid en gymnasieskola eller genom annat avtal innehar den rollen i sin 

tjänst.  
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I uppsatsen är det alltså gymnasieskolbibliotek och gymnasieskolbibliotekarier som 

undersöks. Jag använder mig dock av litteratur kring skolbibliotek och 

skolbibliotekarier i mer allmän bemärkelse. De mer allmänna benämningarna 

skolbibliotek och skolbibliotekarie används ibland för även för gymnasieskolbibliotek 

och gymnasieskolbibliotekarie. Dels för att en del litteratur inte specificerar vilken nivå 

på skolan det rör sig om, dels för att de fulla benämningarna är lite otympliga att läsa. 

2. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
I detta kapitel presenteras uppsatsens problemformulering och syfte, men även dess 

avgränsningar och de frågeställningar som undersökningen utgår ifrån. 

2.1 Problemformulering 

Kungliga bibliotekets skolbiblioteksstatistik (2012) ovan ger en ganska dyster bild av 

situationen idag där hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med 

bemanning. På de skolor som har ett skolbibliotek har många skolbibliotekarier för få 

timmar för att hinna stödja informationssökning eller hjälpa elever med lässvårigheter. 

 I propositionen till nya skollagen (Prop. 2009/10:165) framgår att man ska kunna ordna 

skolbiblioteksverksamheten på olika sätt, beroende på hur förhållandena ser ut vid de 

olika skolorna med olika behov och förutsättningar. Det nämns till exempel att små 

landsbygdsskolor inte har samma behov som större stadsskolor. Det finns alltså en frihet 

att styra upp verksamheten efter sina behov, men det innebär också att ansvaret kan 

kringgås (Thomas, 2013). 

En utmaning är hur man som skolbibliotekarie prioriterar det pedagogiska arbetet. 

Kungliga biblioteket (2012) visar att skolbibliotekarier utför många olika uppgifter och 

Limbergs forskningsöversikt (2002) visar att forskning tyder på att den pedagogiska 

rollen skolbibliotekarien har på skolan är otydlig både för bibliotekarien själv och för 

övrigpersonal på skolan. I Biblioteksföreningens rapport (Thomas, 2013) påpekar 

generalsekreterare Niclas Lindberg att det finns brister både i kunskap om förhållandena 

på olika skolor, men också vem som bär det yttersta ansvaret för att biblioteket inte är 

en pedagogisk resurs på så många skolor. Detta trots att det varit reglerat genom olika 

lagar och förordningar de senaste 70 åren. Innebär det att den pedagogiska rollen 

fortfarande är otydlig? 

Att verksamheten ser olika ut på olika skolor och att uppdraget inte alltid är tydligt 

framgår av det sammanhang som presenterats. Fokus i denna uppsats ligger därför på att 

undersöka skolbibliotekarieverksamheten på gymnasieskolorskolor med olika 

förutsättningar i skolbibliotekariernas anställning eller skolans inriktning och 

organisation samt storlek på ort. Jag vill se hur deras arbetssituation ser ut och varför, 

alltså vad deras prioriteringar kan bero på. Det är också av intresse att se hur deras roll 

på skolan upplevs samt relationerna till lärare och ledning. 

Det är viktigt att försöka få mer klarhet i skolbibliotekariens arbete i 

gymnasieverksamheten för att lärare och skolledare bättre ska kunna nyttja den resurs 

skolbibliotekarien kan vara för att främja elevers lärande.  
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2.2 Syfte 

Syftet är att närmare belysa några gymnasieskolbibliotekariers arbete och roll i skolan 

och deras relationer till lärare och skolledare utifrån intervjuer med fem 

gymnasiebibliotekarier. 

2.3 Frågeställningar 
För att uppnå syftet ställs nedanstående frågor: 

- Hur prioriterar gymnasiebibliotekarier i sitt arbete och varför? 

- Hur integreras gymnasiebibliotekariers arbete i skolans pedagogiska verksamhet?  

-Vilka hinder respektive möjligheter finns för gymnasiebibliotekarier i relation till 

lärare och ledning? 

2.4 Avgränsningar 

Perspektivet är fem gymnasiebibliotekariers uppfattningar och erfarenheter. På grund av 

omfattningen på studien intervjuas inte lärare eller rektorer. Inte heller utforskas 

bibliotekariens roll gentemot eleven, undervisningsinnehåll, kvalitet i lärande, specifika 

pedagogiker eller alla komplexa delar av en skolas kontext.  

3. Tidigare forskning 
Skolbibliotekariens roll och integreringen i skolans verksamhet är relativt nära 

förknippade med varandra och inte helt lätta att dela upp, men jag försöker fokusera mer 

på rollen och synen på den i det förstnämnda kapitlet och samarbetet i det andra. 

Forskning som fokuserar främst på relationen till eleven har medvetet valts bort. Louise 

Limbergs forskningsöversikt från 2002 är nu 14 år gammal, men frågeställningarna är 

fortfarande aktuella och liknande frågeställningar är även relevanta i min studie.  

3.1 Skolbibliotekariens arbetsuppgifter 

Kungliga Biblioteket (2012) visar att skolbibliotekarier utför många olika uppgifter. De 

ger exempel på kriterier som bör vara uppfyllda till stor del i skolbibliotekspersonalens 

arbetsuppgifter när skolbiblioteket fungerar som en pedagogisk resurs: 

1.Undervisar elever i informationssökning 2. Undervisar eleverna i källkritik 3. 
Ordnar läsfrämjande aktiviteter 4. Fjärrlånar vid behov 5. Planerar medieinköp 

tillsammans med lärarna 6. Deltar i planeringmöten med lärarna 7. Gör insatser 

för elever med lässvårigheter 8. Hjälper med nivåanpassat material för 
skolarbetet 9. Hjälper med nivåanpassat material för läsning utanför 

skolarbetet.  (Kungliga Biblioteket, 2012, s. 29). 

 

Rapporten visar dock att många av de skolor som har skolbibliotek har så låg 

bemanning att de inte hinner undervisa i informationssökning och källkritik eller hjälpa 

elever med lässvårigheter samt att många skolbibliotekarier upplever att de inte är så bra 

informerade som skolans arbete i övrigt (Kungliga biblioteket, 2012). 

 

För att sammanfatta de pedagogiska arbetsuppgifterna så ser Limberg och Hampson 
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Lundh (2013) två huvuduppgifter- en läsfrämjande med fokus på lässtimulans och 

språkutveckling och en med undervisning i informationssökning och 

informationsanvändning på olika sätt.  

Mina erfarenheter som skolbibliotekarie ger vetskap om att det även tillkommer en 

mängd mer administrativa uppgifter som att bemanna biblioteket, in- och utlån, 

katalogisering, sätta upp böcker, gallra, dokumentation, möten utan pedagogiskt syfte 

och liknande. Vad som är administrativa respektive pedagogiska uppgifter är dock inte 

helt självklart då även mer administrativa uppgifter stödjer undervisningen indirekt. 

Begreppen pedagogiskt arbete och pedagogisk roll används med olika innebörd i 

litteraturen och förklaras inte alltid. Kungliga bibliotekets punkter ovan antyder en aktiv 

delaktighet och kontakt med elever och lärare. I uppsatsen definierar jag det 

pedagogiska arbetet som det arbete med personlig kontakt i vilket skolbibliotekarien 

stödjer lärare och elever i deras undervisning.  

3.2 Skolbibliotekariens roll 

Begreppet roll används ganska allmänt i litteraturen och jag lägger ingen djupare 

mening i begreppet i uppsatsen utan använder det liksom Limberg (2002) mer i 

betydelsen ”funktion”. Likaså är skolbibliotekets roll och skolbibliotekariens roll ibland 

sammankopplade i litteraturen och blir därför det även i uppsatsen. Den roll som är i 

fokus i uppsatsen är den pedagogiska rollen. Skolbibliotekariens roll är relaterad till 

skolbibliotekarien som person, men också sin kontext, vilka påverkar hen på olika sätt. 

Enligt Sevón (2007) visade Eisenberg och Berkowitzs undersökning från 1988 att den 

traditionella rollen som skötare av samlingar blivit alltmer riktad mot bland annat 

användarstöd och direkt delaktighet i undervisning. Limbergs (2002) forskningsöversikt 

visar att en stor del av skolbibliotekariens arbete är undervisning och handledning i 

informationssökning, men visar också att den pedagogiska rollen inte framträder särskilt 

tydligt för övriga skolan, vilket är ett hinder för integreringen av skolbiblioteket i 

undervisningen. Översikten visar vidare att flera studier påvisat att lärare ofta uppfattar 

bibliotekarien som materialförsörjare. Alexandersson (2007) visar i sin studie att lärarna 

grundar sin uppfattning om skolbibliotekariens roll på för givet tagna antaganden om 

vad en bibliotekarie gör och vad ett bibliotek är, samt en bristande uppfattning om 

vilken kompetens bibliotekarien har.   

Uppsatser och rapporter under 2000-talet som jag tagit del av visar att samarbetet och 

den aktiva delaktigheten i det pedagogiska arbetet fortfarande inte alltid är så stort här i 

Sverige som det skulle kunna vara. Exempel på en sådan undersökning är Bennison 

(2013) som i en kandidatuppsats undersökt via en enkät hur väl användarundervisningen 

integrerades i skolan efter Gymnasiereformen 2011 ur lärarnas perspektiv. Den visade 

att det inte skett någon större förändring från före reformen på den gymnasieskola som 

undersöktes och att lärare främst såg skolbiblioteket som materialförsörjare eller inte 

använde skolbiblioteket alls. Hon menar att det för utveckling behövs mer stöd från 

ledning och politiker samt tydligare ansvarsformuleringar. Denna studie var dock endast 

utförd på en skola. Limberg (2002) påpekar betydelsen av nationella och lokala 

måldokument där de nationella är viktiga för att ge skolbiblioteket legitimitet och de 

lokala bör finnas för att bibliotekens funktion, ansvar och uppgifter i förhållande till 

skolan ska bli tydliga.  

McCracken (2001) identifierade i en stor enkätundersökning hur skolbibliotekarier såg 

på sina olika roller. De såg sig främst som informationsspecialister som tog fram 
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information och medier. Därefter som omhändertagare av skolbiblioteket, sedan lärare, 

instruktionspartner och instruktionskonsult (min övers.). För att utveckla en mer aktiv 

undervisande pedagogisk roll angav bibliotekarierna ett antal hinder, främst i form av 

tidsbrist för sina många arbetsuppgifter och till planering med lärare. De nämnde även 

personalbrist i förhållande till antal elever samt brist på stöd från lärare och ointresse 

från dem. Att rektor och lärare inte förstod deras roll i skolan sågs som ytterligare ett 

hinder. Slutligen nämndes också fasta schemapositioner och brist på resurser. 

I rapporten Textflytt och Sökslump (Alexandersson, 2007) som baserades på de 

omfattande projekten Helvetesgapet och Lärande via skolbibliotek undersöktes sju 

skolor och deras skolbibliotek utifrån frågan hur skolbiblioteket används som kulturellt 

redskap i skolans sociala praktik. De undersökte bland annat varför bibliotekarierollen 

såg ut som den gjorde på skolorna i deras studie: 

          Att vara den som har ett uppdrag i skolbiblioteket, innebär att man styrs av egna 
och andras förväntningar på vad uppdraget innebär. Förväntningarna är oftast för 

givet tagna och sällan uttalade. De antaganden som ligger till grund för hur den 

biblioteksansvarige utför sitt uppdrag, vilka uppgifter som han/hon menar ingår, 

vilar bl a på traditioner, på hur man ”brukar göra”. Traditionerna kan sägas utgöra 
en slags ”bank” av andras och egna förväntningar som styr hur biblioteksansvaret 

utförs och vilka arbetsuppgifter det innebär. I stora drag tycks detta gälla oavsett 

vilken kompetens den person har som arbetar i biblioteket. Som 
biblioteksansvarig gör man sin egen tolkning av vad uppdraget innebär och så 

länge vederbörande inte möter synpunkter som ifrågasätter hur uppdraget utförs, 

sker inga större förändringar och någon utveckling av verksamheten sker då inte. 
Diskussioner eller förhandlingar om vad biblioteksansvaret kan/skulle kunna 

innebära förekommer ytterst sällan. Vid de sällsynta tillfällen då det sker, är det i 

samband med tidigare nämnda informella initiativ. Formaliserade arenor där 

bibliotekets funktion och bibliotekspersonalens roll i undervisningen 
problematiseras, tycks saknas, möjligen för att de inte efterfrågas. 

(Alexandersson, 2007, s.75)  

Limberg (2002) refererar till Dressmans (1997) studie som genom levnadsbeskrivningar 

visade att bibliotekariens erfarenheter och personlighet påverkade dem i deras 

pedagogiska arbete.  

Gustafsson (2014) undersökte i sin kandidatuppsats genom intervjuer yrkesrollen hos 

skolbibliotekarier på högstadiet och kom fram till att det saknades direktiv från 

ledningen och att de styrde sitt arbete mycket själva. Hon frågar sig vad det innebär för 

likvärdiga skolbibliotek.  

Sammanfattningsvis visar forskningen att den pedagogiska rollen som skolbibliotekarie 

är beroende av sin omgivning och relationen till den, men också av vilka förväntningar 

skolbibliotekarien själv och omgivningen har på verksamheten. Det verkar saknas 

arenor där bibliotekarier, lärare och rektor kan mötas och diskutera rollerna på skolan. 

3.3 Integreringen i skolans verksamhet 

Skolbibliotekariens arbete påverkas av många faktorer i skolans kontext där lärare och 

ledning är de som utmärker sig i litteraturen. Limberg (2002) konstaterar i sin 

forskningsöversikt att lärarna och den undervisningskultur de formar på en skola är 

väldigt viktig för skolbibliotekariens roll i undervisningen. Skolbiblioteket kan bli ett 

pedagogiskt redskap när bibliotekarien aktivt tillåts delta i utvecklingen, men är väldigt 
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beroende av de olika lärarnas attityder och arbetssätt och rektors aktiva stöd. Limberg 

och Hampson Lundh (2013) menar i sin forskningsantologi att vad skolbiblioteket ska 

syssla med och vilken ställning det har förhandlas främst på kommun- och 

rektorsområdesnivå, men på själva skolan är det också en fråga om förhandling mellan 

bibliotekarie, lärare och skolledning.  

Ett mer personligt ansvar av skolbibliotekarien för sin roll i skolan framhållas av vissa 

forskare. Tilander och Runevad (2004) refererar i sin magisteruppsats till forskarna 

Baadshaug som menar att bibliotekarierna inte bör fastna i en roll där de känner sig 

åsidosatta och Wolcott som menar att bibliotekarierna själva måste våga utvidga sin roll 

som informationsspecialist, lärare och samarbetspartner och ta initiativ, inte vänta på att 

någon ska fråga dem om samarbete. Limberg (2002) menar att det i tidigare forskning 

lagts mycket ansvar på bibliotekarien för fungerande samverkan och kommunikation, 

men att det kan vara frustrerande för denne. Tendenser att lägga ansvaret hos 

skolbibliotekarien kan man också se i Holmqvists (2009) undersökning som via enkät i 

en forskningscirkel undersökte skolbibliotekets roll på fyra högstadieskolor. Han menar 

att en skolbibliotekarie som samarbetar med lärarna på deras villkor förbättrar 

samarbetet och att det antagligen krävs en aktiv insats av skolbibliotekarien för att få till 

stånd ett sådant samarbete. Den skolledare i undersökningen som samarbetade bäst med 

biblioteket sade att det var tack vare skolbibliotekariens egenskaper det fungerade bra.  

3.3.1 Relation till lärare 

Streatfield och Markless (1994) ansåg att den viktigaste faktorn för ett effektivt 

användande av skolbiblioteket var att lärarna hade en positiv attityd till skolbiblioteket. 

De har mycket makt att påverka elevernas tillgång till biblioteket och hur de använder 

bibliotekarien i undervisningen. För att nå framgång i samarbetet med lärarna och på 

bästa sätt stödja elevers lärande visar Alexandersson (2007) i sin undersökning på 

vikten av att avsätta tid för lärare och skolbibliotekarier att medvetet diskutera de 

pedagogiska frågorna för att utveckla skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Limberg 

(2002) pekar på studier där det visade sig framgångsrikt för utvecklandet av 

skolbibliotekariens pedagogiska roll att vara med i arbetslag och arbetsgrupper där även 

skolledare var aktiva och pedagogiska diskussioner fördes kring hur de bäst skulle 

stödja elevers lärande. Att pedagogiska samtal är viktigt bekräftas också av en 

amerikansk forskningsrapport (Hernández & Montiel-Overall, 2012) i vilken skolor 

utförde pedagogiska diskussioner med hjälp av ett professionellt utvecklat 

samarbetsstöd. Det visade sig ge goda effekter på samarbetet mellan lärarna och 

skolbibliotekarierna och deras uppfattning av varandra. Författarna påpekar att det är 

viktigt att professionellt förbereda och stödja sådana diskussioner för att ge goda 

förutsättningar för samarbete. 

En uppsats som fokuserar på hur det såg ut i praktiken för några år sedan är Tilander 

och Runevads magisteruppsats (2004) där de intervjuade gymnasielärare kring deras 

uppfattningar om skolbibliotekariens betydelse i undervisningen och fann att lärarna 

tyckte att bibliotekariens roll var otydlig, vilket enligt författarna skulle kunna ordnas 

med en bättre arbetsbeskrivning. Gymnasielärarna var positiva till mer samarbete med 

bibliotekarien, men hur detta samarbete blev berodde på hur bra ämneslärare 

samarbetade med varandra. Arbetade lärarna mer individuellt och samarbetade dåligt 

mellan ämnen drar författarna slutsatsen att det troligtvis inte heller blir något samarbete 

med skolbibliotekarien.  
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3.3.2 Relation till skolledning  

Limberg (2002) visar att ett flertal forskare pekar på att rektor är viktig för att 

skolbiblioteket ska få en framträdande roll i skolan. Att rektors stöd är viktigt menar 

också Ritchie (2011) som i en artikel visade att de flesta skolbibliotekarierna i studien 

upplevde ledningens stöd, men att några saknade det eller mötte motstånd. Ritchie 

påpekar att ledningens attityd mot skolbiblioteket påverkar skolans hela hållning 

inklusive lärarnas, men även skolbibliotekariens självupplevda status på skolan. 

I Läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011), finns nämnt bland rektors ansvar att 

”utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska 

hjälpmedel” (s.15). Rektor har alltså ett ansvar för bibliotekstillgången, men i Sverige 

har vi ännu inte nått fram till det som Unescos skolbiblioteksmanifest (Svenska 

Unescorådet, 2000) beskriver som viktigt; att ”En effektiv och åskådlig verksamhet 

förutsätter att tydliga mål, prioriteringar och verksamhetsområden för skolbiblioteket 

anges i anslutning till läroplanerna.” (s. 18). Viktigt är också att skolledaren enligt 

Kungliga biblioteket (2013) är den som har mandat, alltså ”formell makt att 

implementera, driva och utveckla skolbiblioteksfrågan” (s.3). Omstedt (2012) skriver att 

studie- och yrkesvägledare har en definition av sitt arbete i läroplanen och föreslår på 

liknande sätt en formulering kring skolbibliotekariens arbete i läroplanen. Thomas 

(2013) ser vissa problem med de formuleringar som finns kring skolbibliotek i dagens 

lagar och förordningar. Hon menar i sin rapport att det inte är särskilt tydligt formulerat 

hur verksamheten ska utformas och att det saknas tydliga mål. Det som finns skrivet är 

ofta utformat som ”bör”, snarare än ”ska”. Detta tillsammans med betoningen i 

proposition 2009/10:165 på möjligheten att utforma verksamheten olika beroende på 

lokala förhållanden snarare än att trycka på betydelsen av likvärdiga skolbibliotek anser 

hon kan ha bidragit till att skolbiblioteken ofta inte haft någon hög prioritet. Det bidrar 

även till en otydlighet för skolledare om verksamheten och dess mål, vilket hon anser 

kan förklara den på sina håll bristande motivationen att driva skolbiblioteksutveckling. 

Loertcher (2000) pekar också på vikten av att ha en stöttande ledning och menar att en 

driven skolbibliotekarie inte kan nå framgång om ledningen är motsträvig. Han har tagit 

fram en taxonomi för rektorers arbete med skolbibliotek. Den bygger på fyra block eller 

nycklar som han kallar det och som i korthet innebär att ledningen ska;  

1. Förvärva en bas. Det innebär att rektor förstår vad det moderna skolbiblioteket 

innebär, anställer en skolbibliotekarie med visioner och skapar ett partnerskap med 

denne.  

2. Bygga en organisatorisk struktur för skolbiblioteket och låta det frodas.  

3. Utöva ledarskap som uppmuntrar och stödjer skolbiblioteket på lång sikt och 

framhäver de fyra programelementen samarbete, läsförståelse, förbättra inlärning genom 

teknik och informationskompetens. Detta för att utveckla undervisningen.  

4. Utvärdera resultat och förändra verksamheten för att maximera skolbibliotekets 

påverkan på skolans resultat. (Loertcher 2000) 

Hur det kan se ut på skolor i praktiken tar Hütten och Johansson (2013) upp i 

kandidatuppsatsen Rektor och skolbiblioteket. De visade att majoriteten av de 
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intervjuade rektorerna på högstadiet såg skolbibliotekarierna i ett kortsiktigt perspektiv 

som utdelare av resurser och hade bara kontakt med skolbiblioteket när något brast i 

verksamheten eller när den utvärderades en gång om året. Ett par av rektorerna sade sig 

dock vara mer involverade- utan att vilja styra för mycket, men ha en dialog och 

samarbeta.  

Eftersom det även är ett integrerat skol- och folkbibliotek med i uppsatsen, har jag tittat 

på Ahlryds (2009) magisteruppsats där fristående gymnasieskolerektorer intervjuades 

kring inställningen till skolbiblioteksservice och undervisning i informationssökning. 

Den visade att skolorna som undersöktes inte hade något eget bibliotek, utan använde 

folkbiblioteket för enstaka visningar, men utan att egentligen samarbeta med dem. 

Ahlryd föreslår ett avtal mellan biblioteken och att göra ledningen för friskolorna 

medvetna om vilka fördelar tillgången till ett bibliotek innebär.  

Sammanfattningsvis är samarbetet med lärarna, som också bör ha bra samarbete med 

varandra, samt stöd av ledningen viktigt för att skolbibliotekariens roll i skolan ska bli 

tydlig och kunna bli en del av undervisningen. Vem som bör ansvara för att detta 

samarbete kommer till stånd finns olika uppfattningar om i den lästa litteraturen, men 

att skolledningen är formellt ansvarig finns belägg för. 

4. Teori 
Som en teoretisk ram har jag använt mig av två teorier. Den ena är det 

kunskapssociologiska perspektivet som används för att ge ett perspektiv på vissa sociala 

och kunskapsrelaterade delar i uppsatsens resultat och en fördjupad bild av 

gymnasiebibliotekariernas roll i skolans kontext. Loertchers Taxonomi för 

skolbibliotekarier ger en tydlig nivåindelning av hur integrerat skolbiblioteket är i 

verksamheten och tillsammans ger de en bild av respondenternas arbetssituation. 

4.1 Kunskapssociologi 

Den ena tolkningsramen som används i uppsatsen är det kunskapssociologiska 

perspektivet som det beskrivs av Berger och Luckmann (1979) för att synliggöra och ge 

möjliga förklaringar till delar av varför bibliotekariens roll ser ut som den gör och vad 

som gör att de arbetar som på ett visst sätt, men också varför rektor och lärare agerar 

som de gör i skolan. 

Kunskapssociologin behandlar den kunskap som styr vårt uppträdande i vardagslivet, 

men också hur vi upplever den sociala interaktionen, hur vi institutionaliserar våra 

handlingar samt de roller vi har i dessa institutioner. Ett perspektiv som utgår från hur vi 

formar kunskap och använder den socialt känns lämpligt att använda på denna uppsats 

som betonar roller och social interaktion.  

Enligt Berger och Luckmann lever vi i något som kallas vardagslivets verklighet, alltså 

att vi ser omgivningen som bestående av objekt (platser, verktyg, relationer) vilka 

genom språket ger ordning åt tillvaron. Arbetets värld är en av de zoner där vi är direkt 

och intensivt intresserade av det som förknippas med vår dagliga sysselsättning och där 

vår uppmärksamhet bestäms av vad vi gör, har gjort eller planerar att göra. Så länge allt 

flyter på utan att våra egna rutiner rubbas sker detta utan ansträngning, men om ett 

problem uppstår, vilket det gör till exempel om du på arbetet ombeds utföra uppgifter 

som kräver en kunskap du inte har, tvingas vi lämna denna problemfria tillvaro tills 
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problemet och kunskapen vi får med detta integrerats i den problemfria sektorn. Detta är 

en integration som är vardagslivets drivkraft.  

Vi interagerar i vardagslivets verklighet hela tiden med andra. Det viktigaste mötet med 

andra är face-to-face, alltså direkt kontakt. Dessa möten följer dock, liksom mer 

avlägsna sociala interaktioner, typifieringsscheman, alltså att vi tillskriver andra 

människor egenskaper av olika slag utifrån hur personen verkar vara och uppfattar 

denne som en viss typ. Ju mer avlägsen personen är, desto mer anonym och sterotyp kan 

den bli. Ju mer direkt kontakt, desto mer kan personen individualiseras, förutsatt att 

denne person har betydelse för dig. Graden av intresse och intimitet, alltså om personen 

får betydelse för dig, påverkar också anonymiteten enligt Berger och Luckmann. 

All vår aktivitet habitualiseras- blir vanemässig för att kunna upprepas med mindre 

ansträngning. När flera aktörer tillsammans typifierar dessa vanemässiga handlingar 

kallas det institutionalisering och denna typifiering blir tillgänglig för alla medlemmar i 

den sociala grupp det handlar om. Den talar också om att individen i denna institution 

ska utföra vissa handlingar. Institutioner är produkter av en historisk utveckling och 

består ofta av många individer, men så snart individer från olika sociala situationer 

griper i varandras vanemässiga handlingar, till exempel på arbetsplatsen, och börjar 

interagera skapar de typifieringar av varandras handlingar. Dessa blir i sin tur till 

gemensamma vanemässiga handlingsmönster (de habitualiseras) och en början till 

institutionalisering är på gång. Detta innebär att energi frigörs till utvecklingsarbete.  

En institutionell värld, alltså samhället upplevs som objektivt verklig trots att den 

producerats av människor som hela tiden interagerar med den. För att ge legitimitet till 

institutionerna måste legitimiserande formler utvecklas. Institutionens definition av 

situationer bör enligt Berger och Luckmann ha prioritet över individens för att 

upprätthålla institutionerna. Ju mer institutionaliserat människors handlande blir, desto 

mer förutsägbart blir det och lättare att kontrollera. Det är dock troligare att man som 

individ kommer avvika från detta institutionaliserade handlande om någon annan 

bestämt det än om man varit med och utformat det själv.  

4.2 Loertchers taxonomi för skolbibliotekarier  

Den andra tolkningsram som jag har använt är Loertchers taxonomi för 

skolbibliotekarier (Loertcher 2000) som bidrar till att tydliggöra nivåer för hur 

skolbibliotekairens arbete kan se ut och ge perspektiv på det pedagogiska arbetet och 

dess integrering i skolan. Eftersom tidigare studier visat att lärarna och skolledningen 

har en viktig roll i hur bibliotekarierna arbetar, så känns det är intressant att se hur detta 

samarbete och den integrering som förekommer hos mina respondenter ser ut, alltså hur 

skolbibliotekarien blir en del i skolans pedagogiska verksamhet. Det kan denna 

taxonomi hjälpa till att förtydliga. Loertchers forskning baseras på förhållandena i USA 

och Kanada där det ser något annorlunda ut i och med att skolbibliotekarier oftast har en 

lärarexamen, undervisningserfarenhet och sedan skolbibliotekskurser. 

Skolbiblioteksutveckling är också väldigt etablerat där (Hell, 2010) vilket borde 

innebära att vi har något att lära av dem.  

En taxonomi är en uppsättning koncept uppsatta på olika nivåer med hänsyn till 

svårighet, djup eller prestationer. Ju högre nivå, desto mer integrerat är skolbiblioteket i 

skolans pedagogiska verksamhet. Loertcher betonar dock att alla nivåer behövs och är 

viktiga så man bör inte utesluta eller fastna i några nivåer. Beskrivningarna är 

Loertchers (2000) i min översättning. Nivåerna är: 
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1.Ingen inblandning. Skolbiblioteket förbigås helt och skolbibliotekarien gör inga 

ansatser att bli delaktig i undervisningen. 

2.Väl fungerande informationsinfrastruktur. Rummet, materialen, nätverken och 

medierna är väl organiserade av skolbibliotekarien som väljer ut, köper in och ser till att 

tillgång till dem finns och fungerar väl. Dessa sysslor kan vara lätt att fastna i. 

Infrastrukturen blir aldrig bra nog och kräver ständig organisation.  

3.Individuellt referensarbete. Skolbibliotekarien är det mäskliga gränssnittet mellan 

informationssystemen och användarna. Hen kan förmedla var de ska hitta relevant 

information, både från det egna biblioteket, men även från andra bibliotek. Det innebär 

också handledning och guidning i databaser och att hjälpa användarna att utveckla de 

färdigheter de behöver för att söka själva. Denna nivå kan lätt ta upp det mesta av 

bibliotekariens tid då den är intressant och stimulerande.  

4.Spontan interaktion och samling. Nätverk är tillgängliga dygnet runt och biblioteket 

kan användas av individer och små grupper utan förvarning. Elever kan komma och 

arbeta med små eller stora uppgifter och bibliotekarien hjälper dem.  

5.Hastig planering. Informell och kort planering med lärare kring bibliotekets resurser. 

Kan ske varsomhelst i skolan, i fikarummet, i biblioteket, via mail, eller telefon. Det kan 

vara bibliotekarien som föreslår aktiviteter, nya böcker, etc. Men även lärare och elever 

kan fråga och planera spontant med bibliotekarien och känna att de kan lita på hen som 

specialist som kan hjälpa till att ge lösningar på olika problem.  

6.Planerad samling. Samling av material i förväg inför projekt som lärare planerat. Här 

behöver bibliotekarien ha fått en god uppfattning om uppgiften för att kunna bistå med 

rätt material och databaser, även från externa enheter.  

7.Evangelistisk spridning av skolbiblioteksbudskapet. Försök att sprida kunskap om 

bibliotekets möjligheter och teknologins fördelar genom allt från införsäljning av olika 

slag till olika digitala workshops. Bakåtsträvande, oengagerad eller motsträvig personal 

kan förhindra framgång här.  

8 och 9. Implementering av de fyra stora programelementen samarbete, läsförståelse, 

förbättra inlärning genom teknik samt informationskompetens. Detta sker genom en 

plan, en implementeringsstrategi och en utvärderingsprocess för arbetet som 

bibliotekarien skapar tillsammans med rådgivande grupper i skolan. På nivå 9 är detta 

fullt implementerat. 

10.Utveckling av läroplaner. Tillsammans med andra utbildare påverkar 

skolbibliotekarien upplägget på utbildningen. Hen kan hjälpa till i planeringen av inköp 

av läromedel i förhållande till bibliotekets medier. 

Loertcher diskuterar om det går att uppnå de högsta nivåerna i denna taxonomi i en 

person. Det ställs höga krav på expertkunskap inom olika kunskapsområden som 

litteratur, digitala medier, resursbaserat lärande och ledningsstrategier. Han menar att 

det är svårt att uppnå alla delar om bemanningen understiger en fulltidsbibliotekarie, en 

heltidsanställd assistent och en heltidsanställd IT-personal. Han menar att när det finns 

för lite personal tar bibliotekarien ofta på sig assistentuppgifterna (de två lägre nivåerna) 

och samarbete och utveckling blir lidande. Han menar dock att även 

deltidsbibliotekarier bör fokusera på de fyra programelementen samarbete, läsförståelse, 
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förbättra inlärning genom teknik samt informationskompetens och hitta andra vägar att 

lösa de lägre nivåerna. 

5. Metod och material 
Att kvalitativ forskning utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt där strävan är att 

förstå den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna tolkar denna (Bryman, 2011) 

passar min uppsats. Jag strävar inte efter att generalisera och vill få en fördjupad bild av 

hur gymnasiebibliotekarier ser på sitt arbete. Därför har jag också få respondenter inom 

ramen för denna studie vilket ger större möjligheter att fördjupa sig i var och en. 

5.1 Semi-strukturerade intervjuer  

Jag har valt att använda semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att man skapar en 

intervjuguide som har en viss ram, men ändå är öppen för respondentens svar och 

eventuella stickspår, vilket passar om man vill komma åt respondenternas egna 

uppfattningar och åsikter (Bryman, 2011) vilket också passar denna uppsats 

frågeställningar. 

Jag utformade en intervjuguide (bilaga 1) utifrån mina frågeställningars områden; 

arbete, roll, integrering i skolans verksamhet samt samarbete. Jag läste på om Kvales 9 

frågekategorier (Kvale & Brinkmann, 2014) och försökte ha dem i tankarna under 

intervjuerna. Jag försökte förutom bakgrundsfrågor ha övergripande frågor där 

informanterna fick berätta fritt för att se vad de fokuserade på i vissa frågor, men också 

mer direkta frågor av beskrivande karaktär för att få syn på olika konkreta situationer. 

Frågorna följdes inte alltid, beroende på vad informanterna uppehöll sig mer vid, hur de 

tog upp vissa frågor och om vissa frågor på något sätt blev besvarade inom ramen för en 

annan fråga.  

5.2 Urval 
Urvalet gjordes utifrån Brymans (2012) beskrivning målinriktat på det sättet att jag 

valde skolbibliotek med olika förutsättningar. För att kunna genomföra intervjuerna på 

ett bra sätt innebar det också ett visst bekvämlighetsurval med gymnasieskolor jag 

känner till på ett eller annat sätt och med ett undantag låg geografiskt möjligt för besök 

på plats. Att valet föll på gymnasiebibliotek var en blandning av målinriktat urval och 

bekvämlighetsurval då grundskolorna i min närhet endast har lärarbibliotekarier samt att 

jag tyckte det var lättare att på gymnasienivå urskilja olika inriktningar på skola.  

Fem gymnasiebibliotekarier intervjuades. De och deras skolor beskrivs i resultatdelen. 

Urvalet föll först på skolor i en större stad respektive en mindre stad då det uttrycktes i 

propositionen till nya skollagen (Prop. 2009/10:165) att just mindre och större städers 

skolor kan ha olika behov. Därefter valdes två skolor i samma stad, en med mer 

teoretisk respektive mer yrkesinriktad inriktning då min förförståelse gjorde att jag 

antog att skillnader skulle finnas. De båda hade å andra sidan administrativ ledning i 

stället för rektor som gemensam nämnare. Slutligen valdes ett integrerat bibliotek som 

hörde till en friskola.  När jag först kontaktade det integrerade biblioteket hörde jag mig 

för om de hade någon form av samarbete med skolan. Detta för att det skulle vara 

relevant för undersökningen.  
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5.3 Etiska överväganden 

Första kontakten inför intervjun skedde via mail. Dessa utformades dock på olika sätt 

med hänvisning till olika kopplingar jag såg till respondenterna i mina tidigare 

yrkesroller som lärare och skolbibliotekarie och därför redovisas inte kontaktmailen i 

uppsatsen då det kan avslöja respondenternas identitet.  

Med kontakt via telefon eller fortsatta mail informerades respondenterna om uppsatsens 

övergripande syfte samt att intervjuerna skulle komma att spelas in och transkriberas, 

men att de skulle vara anonyma i uppsatsen, alltså vad Kvale and Brinkmann (2014) 

benämner informerat samtycke och konfidentialitet.  

5.4 Bearbetning av intervjumaterialet 

Det inspelade materialet avlyssnades och transkriberades nära talspråket. Ibland har 

hummanden och otydligheter justerats. Det resulterade i ca 50 sidor text. Repstad 

(2007) skriver att man först kan analysera intervjuerna i ett eget kapitel för att få 

ordning på data och få fram mönster så att den sedan blir lättare att tolka (han menar 

dock att viss tolkning förekommer här också). Jag har därför inspirerats av tematisk 

analys och ordnat min empiri i teman/kategorier som återfinns som rubriker i 

resultatdelen vilka är; Arbetssituationen, Roller, Pedagogiskt arbete, Relationen till 

lärarna samt Relationen till ledningen. Underrubriker finns för att underlätta 

läsförståelsen. Jag har utgått från mitt intervjumaterial och läst hela intervjuerna flera 

gånger. Därefter skapades kategorierna utifrån vad som framträdde i materialet under 

genomläsningarna med hänsyn till min förförståelse, den forskning jag tagit del av och 

de frågeställningar jag hade börjat formulera. Utgångspunkten för kategorierna baseras 

på de områden som berörts och framkommit under intervjun snarare än gemensamma 

uppfattningar eller likheter hos respondenterna då dessa ofta är väldigt olika.  

Kategorierna är inte desamma som mina frågeställningar och flera kategorier har 

använts för att besvara varje frågeställning. Jag har försökt ge en nära beskrivning av 

respondenternas uttryck och åsikter med citat där det är möjligt för att ge möjlighet för 

läsaren att skapa sig en uppfattning om hur respondenterna uttrycker sig. För att ge en 

bild av respondenterna och deras kontext ges en kortfattad presentation av dem innan 

den tematiska framställningen. 

Tolkningen, menar (Repstad, 2007) är sedan en genomtänkt värdering av datamaterialet 

i förhållande till frågeställningarna som sätts in i ett teoretiskt sammanhang. Detta gör 

jag i kapitel 7; Tolkning och diskussion, där jag kopplar frågeställningarna till de valda 

teorierna och litteraturen. 

5.5 Resultatens reliabilitet, validitet och eventuell 
intervjuareffekt 

Reliabilitet innebär pålitlighet. Alltså om mätinstrumenten är väl fungerande (Repstad, 

2007). Jag utförde intervjuerna på respondenternas arbetsplatser, vilket är bra för att få 

en uppfattning om den miljö de verkar i, vilket kan underlätta tolkningen av 

intervjuerna. Vi satt också relativt ostört under själva intervjun, vilket Bryman (2011) 

menar är viktigt för att få god kvalitet på det inspelade materialet och för att inte 

intervjupersonen ska behöva oroa sig för att någon kan höra samtalet. En intervju var ett 

undantag då det inte var rimligt avstånd att åka. Den utfördes per telefon, då 
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respondenten inte hade någon bildmedierad telefoni, som Skype, vilket jag hade hoppats 

på, eftersom det underlättar intervjusituationen då man kan se ansiktsuttryck och 

kroppsspråk hos den intervjuade (Bryman, 2011). Den spelades dock in med god 

kvalitet. Intervjuerna varade 45-60 minuter och transkriberades utförligt inom en kort 

tid efter intervjutillfället. Överförbarhet som Bryman menar svarar mot extern 

reliabilitet har jag försökt eftersträva i det att jag försökt ge fylliga beskrivningar. Jag 

har också försökt använda mycket citat för att ge en bild av hur respondenterna 

uttrycker sig. Trovärdighet motsvarar intern validitet (Bryman, 2011) alltså hur 

trovärdig forskarens beskrivning är. Ett sätt att bidra till trovärdigheten är 

respondentvalidering. En viss sådan gjordes eftersom respondenterna erbjöds att läsa 

utskriften av analysen vilket Gunilla valde att göra och vi kunde klargöra visa detaljer. 

Från Peter, Gunilla och Carina fick jag svar via mail på ett par frågor jag ville klargöra.  

Min bakgrund som skolbibliotekarie och det faktum att respondenterna visste om detta 

kan ha gett en intervjuareffekt i det att de utelämnat detaljer som de antog att jag förstod 

och det kan även ha påverkat min tolkning av materialet. Denscombe (2010) menar att 

det är bra att minimera intervjuareffekten i intervjun genom att vara neutral och vara 

medveten om att effekten kan påverka materialet. Jag har försökt vara medveten om 

detta både under intervjun och bearbetningen av materialet. En styrka med min 

förförståelse är dock att jag har en bakgrundskunskap och förståelse för situationen 

respondenterna befinner sig i. Det kan ha gjort att jag fått ut mer av min intervju enligt 

vad (Repstad, 2007) skriver. Jag har dock försökt gå in med ett öppet sinne och varit 

beredd att ändra min förförståelse, vilket Repstad också menar är viktigt. 

6. Resultat  
I detta kapitel ges först en kort presentation av respondenterna och deras skolor för att 

ge en bakgrund till den tematiska sammanställningen av resultatet som följer därefter. 

6.1 Presentation av respondenterna och deras skolor 
Respondenterna är anonyma och namnen har fingerats. Skolorna beskrivs, men jag 

tonar ned element som kan vara alltför utmärkande. Åldern på respondenterna är mellan 

35-65 år.  

Peter har arbetat på sin nuvarande skola i fem år och går snart i pension. Han har en 

bakgrund med lärarexamen och ett antal skolbibliotekskurser. Han har även arbetat som 

lärare i grundskolan, som platschef samt med skolbiblioteksutveckling. Han är ensam 

skolbibliotekarie och har 7 veckotimmars hjälp av en assistent. I organisationen lyder 

han under den administrativa chefen och har administrationen som ”arbetslag”.  

Skolan har ca 1100 elever och är en teoretiskt inriktad gymnasieskola med mycket 

språkundervisning. Den ligger centralt i en större svensk stad. Peter påpekar att det är 

många studiemotiverade elever som tänker sig fortsätta på högskolan. Biblioteket ligger 

på andra våningen och har att ganska centralt läge. Det finns studieplatser, ett tyst 

läsrum, en tidskriftskorridor och sökdatorer. Kontoret ligger mellan läsrummet och 

biblioteksrummet och framför det finns en stor lånedisk med möjlighet till självutlåning. 

Biblioteket har öppet hela skoldagen. 

Carina har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i tio år. Hon har bibliotekarieexamen 

och har sedan arbetat på folkbibliotek som filialföreståndare, samt som skolbibliotekarie 
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på låg- och mellanstadiet och senare på ett integrerat högstadieskolbibliotek. Hon delar 

tjänsten med ytterligare en utbildad skolbibliotekarie på heltid. De har rektor som chef 

och ingår inte i något arbetslag.  

Skolan har ca 900 elever och har två yrkesprogram samt tre högskoleförberedande 

program samt en idrottsprofil. Den ligger i en stor svensk stad. Biblioteket ligger 

centralt i skolan och är enligt telefonintervjun med Carina ljust och öppet med soffor 

och studieplatser. Det finns ett tyst läsrum och en lektionssal med femton platser. Carina 

och hennes kollega har sina kontor i biblioteket med dörren öppen, samt varsin 

informationsdisk. De har öppet hela skoldagen, utom två morgonar då de öppnar kl. 10. 

Gunilla har arbetat 20 år på sitt nuvarande arbete, ett integrerat folk- och skolbibliotek. 

Hon har bibliotekarieexamen och har tidigare arbetat som barn- och 

ungdomsbibliotekarie. Hon är biblioteksansvarig och har ansvar för det integrerade 

skolbiblioteksarbetet, arbetar heltid och har två heltidsanställda kollegor. 

Gymnasiekolan är en friskola med ett kommunalt aktiebolag som huvudman och ligger 

på en liten ort. Verksamheten regleras sedan 15 år av ett politiskt avtal mellan parterna 

och innebär att folkbiblioteket ansvarar för inköp av böcker, databaser och medier för 

skolan. Det innebär också att man erbjuder alla elever och lärare på skolan stöd i 

undervisningen genom visningar av biblioteket och workshops där elever kan komma 

och arbeta tillsammans med lärarna och få hjälp och stöd på plats med material, samt 

individuell handledning utifrån sina uppgifter. Gunillas chef är inte rektor utan 

bibliotekschefen, men bibliotek, skola och skoladministration är placerade nära 

varandra i olika byggnader och hon har nära kontakt med rektor. Skolan består av drygt 

150 elever fördelade på högstadium, IB-utbildning och två högskoleförberedande 

program. Skolan har många utländska elever och är ett internat. Biblioteket är rymligt 

och öppet och har studieplatser i en öppen lokal samt 5 publika datorer. Det är öppet 10-

19 mån-tor och 10-16 fredagar. Eleverna kan komma tidigare men kan inte garanteras 

full biblioteksservice förrän ordinarie öppethållande. 

Britta har bara varit anställd drygt två månader på sin nuvarande arbetsplats. Hon har 

bibliotekarieexamen och har tidigare arbetat på folkbibliotek i några år, på 

grundskolebibliotek ytterligare några år samt med skolbiblioteksutveckling. 

Skolbiblioteket ligger organisatoriskt under administrationen och har en administrativ 

chef. Hon är inte med i något lärarlag. Hon arbetar heltid och har ingen assistent. 

Skolan har ca 1100 elever, är ett yrkesgymnasium som även har vuxenutbildning och 

gymnasiesärskola samt en liten biblioteksfilial på en separat skola där hon är en halv 

dag per vecka. Huvudbiblioteket ligger på andra våningen i skolan och har stora fönster 

ut mot gången och matsalen. Utanför finns tidningsrum och soffor i en passage där det 

är mycket genomströmning av folk. Det finns studieplatser och ett lektionsrum, men 

inga publika datorer. Hennes kontor är i anslutning till entrén med en informationsdisk 

framför. Biblioteket är öppet och hon är på plats i stort sett hela skoldagen. Undantaget 

halvdagen på filialen. Det finns självutlåning om hon inte är där. 

Tina har arbetat 17 år på sin nuvarande skola. Hon har bibliotekariexamen och arbetat 

på folkbibliotek, både stadsbibliotek, filialer och bokbuss. Sedan arbetade hon ett år på 

ett yrkesgymnasium som skolbibliotekarie. Hon arbetar 75% och är ledig en dag i 

veckan. Hon har hjälp 3 timmar per vecka av en assistent. Hon har rektor som chef, men 

skolan saknar just nu rektor och de har bytts ofta. Hon är med i ett yrkesarbetslag dit 

hon bytt från svensklärarlaget av egen vilja. 
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Skolan har ca 500 elever och finns på en liten ort. Den har fem yrkesprogram, fyra 

högskoleförberedande program, samt vuxenutbildning och SFI. Skolbiblioteket ligger 

centralt i skolan med stora fönster ut mot en hall med sittplatser. Det finns två våningar 

och studieplatser både i tysta rum och i salen. Hon har ett litet arbetsrum med dator och 

”dörren öppen” samt en lånedisk framför. Eleverna och lärarna kan även låna själva via 

lånelappar. Det finns inga publika sökdatorer på skolan. Biblioteket är öppet alla 

skoldagar även då hon inte är där, då kan de låna själva. 

6.2 Redovisning av resultat 

De fem teman som identifierats i empirin handlar om arbetssituationen, rollen samt 

relationen till de lärare och den ledning gymnasiebibliotekarierna arbetar tillsammans 

med. De presenteras med underrubriker som är till för att strukturera resultatet och 

underlätta läsandet. 

6.2.1 Arbetssituationen 

Prioritering av administrativa/pedagogiska uppgifter 

En skolbibliotekaries arbete är väldigt varierat. Gunilla sätter fingret på detta och säger 

”en alltså, en dag… alla dagar ser olika ut, det är ju liksom det…”. 

Intervjuerna handlade mer om relationen mellan arbetsuppgifter än att fokusera på att 

räkna upp exakt vilka som förekom. Det framkom dock exempel på sådant som 

uppfattades som administrativa sysslor, eller rutinuppgifter som att skicka ut räkningar 

och påminnelser, sätta upp böcker, uppdatera hemsidan, hantera fakturor, köpa in 

böcker, databaser samt köpa in, registrera och lämna ut läromedel. Att uppdatera 

hemsidan kan vara en pedagogisk handling då den i färdigt skick stöder eleven i 

undervisningen, men sågs av Carina som en rutinuppgift. Bemanna biblioteket utan att 

ha pedagogiska samtal verkar uppfattas som en administrativ syssla. Jag uppfattade det 

som att respondenternas uppfattning av pedagogiskt arbete var av mer utåtriktad och 

aktiv natur. Därför definieras det som arbete med personlig kontakt i vilket 

skolbibliotekarien stödjer lärare och elever i deras undervisning. 

Respondenterna tycker att det är det pedagogiska arbetet som är det viktiga och det de 

vill prioritera över det mer administrativa. Både Britta och Tina uttrycker dessutom 

tydligt att de inte alls tycker det är roligt att sköta själva biblioteket utan vill vara ute i 

klasserna.  

…men jag skulle ju ännu mer vilja bli anlitad med det pedagogiska. -Ja, men 
hon är bra på sköta om biblioteket och det gör hon fint. Men jag vill ju vara ute i 

klasserna. Om jag säger det att jag tycker om att vara mycket ute i klasserna och 

jag tycker inte så mycket om att sköta biblioteket. Då kan jag få det här att  -Oh, 

tycker hon inte om att sköta biblioteket, men Gud vad hemskt 
tänker de.  (intervju med Britta) 

Carina, Gunilla och Tina har strategier för att underlätta det mer administrativa arbetet 

och Carina och Gunilla har dessutom kollegor att dela arbetet med och täcka upp i 

bibliotekslokalen vilket underlättar. Carina börjar direkt prata om sitt arbete med 

informationskompetens och målet att nå alla elever och hela intervjun tyder på att detta 

arbete är hennes stora prioritering så angående relationen mellan pedagogiska och 

administrativa uppgifter säger hon ”Jaa, jag tycker ju det är mycket mer pedagogiskt 

arbete. Jag vet inte, praktiskt arbete. Om jag behöver ändra något på hemsidan och 
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greja, då stänger jag in mig här, så får min kollega var ute. Och tvärtom. Annars gör 

man dem lite när det är lugnt”. Hon har valt att öppna biblioteket en och en halv timme 

senare två dagar i veckan vilket ger tid till administration.  

Inte heller Gunilla som arbetar på det integrerade biblioteket upplever det administrativa 

som ett bekymmer trots att hon sina uppgifter som enhetschef och är den som sköter det 

mesta av administrationen samt kontakterna med skolan. Hon och kollegorna delar på 

det pedagogiska arbetet och hon försöker också samordna folkbibliotekets och skolans 

bokinköp.  

Tina arbetar medvetet för att kunna prioritera det pedagogiska arbetet  

…jag jobbade ihop med en ”riktig” bibliotekarie en gång och jag tyckte hon hade 

en konstig inställning. Att det var precis som att biblioteket var där för hennes 
skull, inte för eleverna och lärarna och då tänkte jag att vad är det som är viktigt 

egentligen?  Vad är det jag kan ta bort som inte betyder någonting, som bara är 

gamla rutiner. Vad kan jag göra för att göra mitt jobb lättare … så jag kan ägna tid 
åt samtal i stället med vissa elever istället och vara med på lektioner. Sådant som 

jag tycker är roligt att göra. (intervju med Tina) 

För att kunna göra detta trots att hon är själv och arbetar deltid effektiviserar hon bland 

annat lokalen genom att kategorisera efter undervisningens innehåll så lärare och elever 

lätt ska kunna hitta själva.  

Peter och Britta har svårare att få prioritera det aktivt pedagogiska arbetet. De har 

liknande förutsättningar när det gäller administrativa uppgifter i och med att de hanterar 

skolans läromedel. Peter upplever detta som en uppgift som tar ”70-80 %” av hans tid. 

Han känner sig väldigt pressad och upplever att han inte kunnat prioritera alls mycket av 

det uppsökande pedagogiska arbete han velat göra. Han känner sig också låst av att han 

är ensam bibliotekarie och förväntas vara i lånedisken hela dagen. Även om han har 

hunnit med en del pedagogiskt arbete så säger han ”Så jag är ju mer lagerarbetare än 

föreläsare om man säger så”. Britta känner också att öppethållande av biblioteket och 

administration av läromedel, samt andra administrativa sysslor tar en del tid, även om 

hon ser en pedagogisk vinst i att läromedelshanteringen får elever och personal till 

biblioteket och avlastar lärarna. Men hon vill som nyanställd prioritera att besöka 

klasser och rektorer för att visa att hon kan och vill jobba mer pedagogiskt. 

…det är ju jätteviktigt att vara ute i klasserna också och visa att biblioteket är en 

del av undervisningen. Jag är inte ett UFO som alltid är i den där konstiga 

bibliotekslokalen utan att jag ska hjälpa dem med deras studier och att jag ska 
finnas i klassrummen. (intervju med Britta) 

Hon är därför borta ibland, men inte så mycket som hon vill från lokalen som då har 

självutlån. 

Upplevelser av vad som styr arbetet 

Varför de prioriterar som de gör, alltså hur de upplever sig kunna styra sitt arbete och 

sina prioriteringar skiljer sig mellan respondenterna.  

Carina och Tina upplevs i intervjuerna kunna påverka sin arbetssituation mycket själva 

och ger inte uttryck för att någon annan eller något annat styr deras arbetssituation. Här 

utläses i intervjuerna snarare personliga prioriteringar och uppfattningar om det 

pedagogiska arbetet som i grunden styr deras arbete. Carina arbetar själv aktivt för att få 
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vara med i olika sammanhang och grupper i skolan och tycker att skolans 

Utvecklingsgrupp som hon blivit inbjuden till är viktig och där kan hon vara med och 

påverka arbetet själv och där ”Man gör upp skolans styrdokument, se vad som ska vara 

med och… skolans ansikte utåt. Vad ska vi satsa på, hur ska vi jobba?”. Den enda plan 

hon nämner när jag frågar om vad som styr hennes arbete är planen för 

informationskompetens vilken hon själv tagit fram tillsammans med lärare, men de har 

även en biblioteksplan som hon och biblioteksgruppen tagit fram, vilket hon nämnde 

senare i ett mail på en direkt fråga. Tina har skickat med lite material till den 

kommunala biblioteksplan som är på gång, men nämner inte den som något som styr 

arbetet utan säger att ”Det som styr mig kan man säga är…nej, jag tycker jag jobbar 

väldigt självständigt och har alltid gjort det. Och jag känner att även om jag inte har 

någon chef eller nåt så,  jag klarar mig ändå”. Intervjun ger en bild av att det som styr 

hennes prioriteringar är viljan att skapa en personlig relation till elever och lärare, en 

trygg miljö för att de ska komma och använda biblioteket och henne som resurs. 

…så jag jobbar för att mina elever ska vilja komma hit och fråga mig och be om 

hjälp och bara vara här, så jag tycker bemötandet är det viktiga … Och i och med 
att de känner sig trygga och känner att det känns roligt att prata med mig, så vågar 

de ju fråga om andra saker och då kommer de ju hit och lånar och så. De upptäcker 

vad jag kan göra för dem. (intervju med Tina) 

Peter och Britta uttrycker att de styrs mycket av förväntningarna att någon ska finnas på 

plats i biblioteket varje dag, vilket är svårt med brist på personal att avlösa dem. Peter 

uttrycker dessutom i särskilt hög grad att arbetet med läromedel är en påtvingad uppgift 

som han inte kunnat förhandla bort och att den styr mycket av hans tid. Dock känner 

han sig fri att ta egna initiativ i biblioteket och i undervisningen och har en god budget, 

men att förväntningarna från ledningen endast är att ha en fin lokal och goda relationer. 

Han har skrivit ”Strategisk plan för skolbiblioteksarbetet” tillsammans med andra 

gymnasielärare som han tittar i ibland ”Men det är ju inte något jag tar fram varje vecka, 

ska jag inte säga”. Britta har inga nedskrivna arbetsuppgifter och hon vill förtydliga att 

hon ska jobba mer utåtriktat än sin företrädare och har därför påbörjat arbetet med en 

lokal biblioteksplan tillsammans med lärare och rektorer ”Så att man har tydliga mål 

och plan att jobba mot, för det tycker jag om att jobba på det sättet”. 

Gunilla arbetar på ett integrerat bibliotek. Hennes arbete med skolan styrs mycket av det 

avtal kring skolbiblioteksverksamheten som finns. När jag frågar om det styr mycket 

säger hon ”Jag tycker det är ett avtal som ger väldigt stor frihet. Det har varit en stor 

trygghet och en nödvändighet att ha det här avtalet, ja, att luta sig emot. Och det ger stor 

handlingsfrihet, men det är dock ett avtal.”  

6.2.2 Pedagogiskt arbete 

Det samtliga bibliotekarier börjar prata om och uppehåller sig längst vid när det gäller 

pedagogiskt arbete och stöd till lärare och elever är mer relaterat till 

informationssökning än till läsfrämjande. Det intervjuerna huvudsak fokuserat på är inte 

innehållet i undervisningen, utan på vilket sätt de stödjer lärare och elever. 

Stöd i undervisningen 

Alla bibliotekarierna har någon form av biblioteksintroduktion där de tar upp vilka 

resurser biblioteket har, även de digitala, med de klasser som går i åk 1. Britta har dock 

inte kommit igång än och vill gärna att rektor ska schemalägga detta så det inte blir 

beroende av enskilda lärare som tidigare, vilket hon skrivit in i förslaget till 
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biblioteksplan. Gunilla betonar att de utgår från en uppgift eleverna har när de visar 

resurser. Tina har skalat ned och har nu färre elever på visningen där de presenterar sig 

för varandra för att få en personlig kontakt och för att eleverna ska känna att de kan 

komma när de behöver hjälp och hon trycker även på denna aspekt i allt det 

pedagogiska arbetet. 

Formerna för arbetet i övrigt har både likheter och skillnader. Samtliga respondenter, 

utom Britta och Gunilla, har varit delaktiga i temaarbeten som återkommer sporadiskt. 

Peter och Tina har dock inte varit med i planeringen. Samtliga har hjälpt till att ta fram 

material och Tina och Carina har arbetat med eleverna på plats i biblioteket eller på 

annan plats med inspiration inför arbetet genom film och böcker.  Tina nämner också att 

hon hjälper lärare att ta fram material till lektioner. 

Tina och Gunilla arbetar mycket tillsammans med lärarna som kan boka in sig med en 

klass. Alla lärare på Gunillas skola får en inbjudan till visningar och workshops, medan 

Tinas bokningar verkar ske mer spontant. De kan utifrån en uppgift de planerat få stöd 

på plats i biblioteket. Gunilla är inte med i planeringen av lektionerna, vilket hon ser 

som naturligt ”För vi är ju inget renodlat skolbibliotek, utan vi är ju ett integrerat 

bibliotek, ett folkbibliotek. Men det har fungerat bra. När jag hör introduktionen, då när 

de är här, så förstår jag vad de söker. Och vi har ju det vi har och vet ju vad som finns i 

systemet”. Inte heller Tina är med i planeringen, med något undantag, men är med på 

redovisningar utan att bedöma. Peter har ibland föreläsningar med Powerpoints i 

studieteknik, informationssökning och kreativt tänkande. 

På plats i biblioteket arbetar Tina, Britta, Peter och Gunilla på liknande sätt med 

eleverna. De handleder dem individuellt och försöker ta tid att lyssna och ta reda på vad 

det är eleven ska undersöka och försöker hjälpa dem med sökstrategier, inte bara servera 

dem informationen. För Britta och Peter är detta något som sker ibland, för Peter på 

grund av tidsbrist och för Britta att hon menar att hon inte kunnat visa bibliotekets 

möjligheter till stöd än, vilket hon jobbar på att förändra. Hon upplever istället mycket 

konkreta frågor som vad olika ord betyder. Carina säger att hon hjälper många på plats 

med frågor, särskilt med gymnasiearbetet. För Peter och Gunilla innebär det också 

mycket hjälp med fjärrlån.  

Den som skiljer sig mest från de övriga är Carina. Hon och hennes kollega har en 

strategi att ge alla elever informationskompetens och har tagit fram en handlingsplan för 

detta tillsammans med lärare och lagt på hemsidan. De träffar eleverna i åk 1 ytterligare 

två gånger efter biblioteksvisningen och pratar en gång vetenskaplighet samt källkritik 

och sedan en gång där eleverna kommer med sin första stora uppgift och får hjälp att 

söka i olika databaser. Efter det har de fått en personlig relation till eleverna, tycker de. I 

åk 2 arbetar de med samtliga klasser i engelskan utifrån Carol Kuhlthaus Guided 

Inquiry Design
1
. De samarbetar hela vägen med lärarna från planering och upplägg, 

genom arbetet i biblioteket med eleverna till redovisning där de hjälper lärarna att 

bedöma arbetena. De märker att lärarna tycker det blir en hjälp i deras arbete. I och med 

detta är de med i engelskans arbetslag när de planerar och utvärderar arbetet i början 

och slutet av året. Hon upplever att detta arbete gör att processen sätter sig hos eleverna. 

                                                             
1
 Carol Kuhlthau är en amerikansk skolbiblioteksforskare som genom många års studier kring elevers 

lärande i skolbibliotek tagit fram en processinriktad modell som även tar hänsyn till elevernas känslor 
samt var den pedagogiska personalen kan stödja eleven i processen. Tillsammans med två andra 
författare har hon tagit fram modellen Guided  Inquiry Design  (Kuhlthau, Maniotes, & Caspari, 2012) 
utifrån sin teori.  
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Läsning 

Vad gäller läsning kommer det upp senare i intervjuerna och upptar inte så mycket av 

samtalet. Tina, Gunilla och Carina visar här på en viss samsyn. De utgår från eleven och 

den personliga läsupplevelsen och vikten av att hitta rätt bok efter intresse. Carina har 

också fört in läsning i Guided Inquiryprocessen genom ett dystopiprojekt. Gunilla har 

byggt upp en avdelning för mer lustläsning som komplement till den litteratur som 

tidigare dominerade skolans del- alltså klassiker som anges i kursplanerna.  Peter, Britta 

och Gunilla nämner också att de har författarbesök och i samband med dem köper Peter 

hem klassuppsättningar, gör en utställning och informerar i veckobladet, Gunilla hjälper 

eleverna att plocka fram böcker och Britta informerar i klasser om författarens böcker. 

Britta har även köpt in mycket lättläst till de nyanlända som hon gärna visar dem och 

har haft prat om biografier och dess genrer i en klass. Bokprat verkar annars inte 

förekomma i organiserad form för elever.  

Digitalt stöd och övrigt 

Samtliga skolbibliotekarier bistår med digitala resurser i form av databaser, men Peter 

och Britta har dem i skolans portal, vilket Britta vill ändra på och göra dem mer 

lättillgängliga. Carina uttrycker tydligt att de lagt resurserna på webben tillsammans 

med uppsatshandbok, guider och planer för att eleven ska kunna arbeta på egen hand. I 

övrigt har Peter ett veckobrev i vilket han kommunicerar kring verksamheten, Britta 

marknadsför sina tjänster och databaser via portalen och Tina lägger ibland ut 

information och boktips på intern-TV´n och i veckobladet samt boktipsar lärare.  

6.2.3 Roller 

Uppfattningar kring rollen i skolan  

Respondenterna ger olika bilder av hur de ser på sin roll i skolan. Samtliga har gett 

uttryck för att de vill ha en pedagogisk roll och vill prioritera den över det 

administrativa arbetet. Men Peter ser att det inte alltid är den roll han har och säger ”så 

jag är ju mer lagerarbetare än föreläsare om man säger så”. Tina har ett starkt fokus på 

att få bort den traditionella bibliotekarierollen och vill fokusera på ett personligt 

bemötande och relationer och säger ”Ja, jag säger det att jag kan vara jätteduktig på att 

söka i databaser och så men, men det är inte det… jag är socialbibliotekarie”.  Carina 

har en stark betoning på sin pedagogiska roll vilket genomsyrar hela intervjun med 

henne. Britta upplevde att hon uppfattas som en kunnig person, en roll hon fått ta över 

av sin företrädare, men arbetar för att förstärka sin pedagogiska roll i undervisningen 

och aktivt söka sig ut från biblioteket. Gunilla ser en tydlig avgränsning i rollen 

gentemot skolan och att de inte är ett renodlat skolbibliotek ”utan vi är ju ett integrerat 

bibliotek, ett folkbibliotek”. Hon har reflekterat mycket kring denna rollfördelning och 

säger att ”vi är inte pedagogutbildade. Så är det. Däremot kan vi bidra med väldigt 

mycket ändå och jag tror att så länge man är medveten om det så är det ganska enkelt”.  

Ansvaret för rollen i skolan 

Tina har själv format sin roll på skolan genom samarbete och samspel med lärare och 

elever. Hon verkar vara nöjd med detta och efterfrågar inte i intervjun några mer 

övergripande direktiv från ledning. Carina tar mycket av ansvaret på sin skola för 

skolbibliotekets roll genom kommunikationen och marknadsföringen av bibliotekets 

resurser. Hon tar mycket initiativ till samarbete som det framkommer i intervjun ”så 



21 
 

antingen blir man bjuden, eller så bjuder man in sig själv. Men man måste vara med. 

Man kan inte sitta på sin kammare, det funkar absolut inte”. Dock ställer hon sig lite 

kritisk till att det är så det borde vara. Det borde inte vara beroende av individer och 

deras olikheter. Det blir lite ”flummigt vad man gör”. Hon tycker att det hade 

underlättat om det fanns en nationell strategi för vad ett skolbibliotek bör göra ”så här 

jobbar skolbiblioteket” för att visa vinsterna av ett samarbete i det att man avlastar 

lärarna. Hon tycker ”Det verkar ju som en skolbibliotekarie kan göra lite som man 

känner för. Och jag undrar om man inte biter sig själv lite i svansen då” och säger 

”…inte undra på att det blir oklart vad en skolbibliotekarie gör” . 

Peter och Britta har fått större uppgifter som ålagts dem i och med 

läromedelshanteringen och att de förväntas ha biblioteket öppet och vara tillgängliga. 

Peter protesterade initialt mot denna fördelning av arbetsuppgifter, men har tidigare 

negativa erfarenheter som gjort att han valt att inte fortsätta driva den frågan utan 

accepterat situationen, men säger samtidigt att ”För att olika former av 

utvecklingsarbete ska bli bra krävs ju såväl samverkan som konkreta insatser från olika 

håll”. Britta däremot efterlyser ledningens stöd för att utveckla den pedagogiska 

verksamheten för att hon anser att det är genom dem man når lärarna och i 

förlängningen eleverna. 

Att jag vill ha min chef och resten av skolledningen… Att jag vill ha deras stöd 
med att jag ska jobba mer pedagogiskt. För det är då jag har möjlighet att göra det. 

Och då måste jag själv jobba för att de ska upptäcka vad mina kompetenser är, så 

de förstår hur de ska föra ut biblioteket. Så det är en utmaning. (intervju med 
Britta) 

Gunilla känner sig nöjd och trygg med det avtal som är upprättat. Det reglerar både 

ansvarsfrågan och skapar en tydlig rollfördelning i förhållande till skolan. Den tydliggör 

upplägget av verksamheten men hon tycker ändå att den ger en frihet. 

6.2.4 Relationen till lärarna 

Initiativ och samarbete 

I och med att Britta inte kommit igång riktigt med arbetet försöker hon marknadsföra 

vad hon kan hjälpa till med när hon är ute i klasserna och även om hon vill ha mer 

initiativ från lärarna tycker hon att de som kommer till biblioteket frågar och klasser 

med nyanlända sitter i ett klassrum jämte och arbetar och vill ha hjälp.  

Hos Carina blir också initiativtagandet tydligt. Hon ser till att upprätta samarbeten med 

lärarna som blir övergripande för skolan och vill inte ”hålla på att smådutta med någon 

intresserad lärare hit och dit för då tycker vi att alla elever ska få likvärdig information”. 

Men det förekommer även att lärare söker upp henne för samarbeten. Om hon märker 

hinder i form av att vissa lärare tycker att de kan själva och det sedan visar sig att 

eleverna saknar kunskaper, försöker hon nå dem genom  att erbjuda hjälp. Det är dock 

inget stort problem. Hon märker också att lärarna avlastas i de stora projekten  i och 

med att hon hjälper dem i undervisning och rättning. 

Hos Tina, Peter och Gunilla är det oftast lärarna som kommer med förfrågningar om 

samarbete. Tina betonar dock att det är det är enkelt att nå varandra och ser inga hinder 

för deras samarbete, även hon om själv har mycket att göra i biblioteket ibland och svårt 

att komma ifrån  
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Nej, det är bara att de mailar eller kommer in. Vi ses ju flera gånger om dan och det 

är ju så enkelt, vi sitter och pratar.  –I morgon ska jag ha det och det och det är 

ingenting. Det är bara för att det är en så liten skola det fungerar så bra med allting 

(intervju med Tina) 

Tina får gärna vara med på lektioner och jobbar på sin relation till lärarna för det ”får 

jag tillbaka sen” och försöker lösa deras behov snabbt ”Så det är en jätteviktig grej, att 

försöka stötta, för de hinner bara inte med alltså”. Peter har tagit initiativ till 

föreläsningar och fått ha det samt ibland fått ta fram material till projekt och 

temaarbeten, men ser hinder för samarbete i förhållande till lärarna, ”…men jag 

upplever ju att lärare på den här skolan jobbar ganska mycket ensamma fortfarande…” 

och när jag frågar om han tror det påverkar samarbetet   

Ja, absolut, det gör det ju . Man sköter sig själv så att säga. Man kommer ibland 

och frågar ibland om vissa saker, men det tas inte många initiativ från lärarhåll om 
samverkan. Och det kan ju vara delvis att alla är medvetna om min arbetssituation 

kvantitativt. Och tycker att sköter jag bara det här att det får sina böcker så är det 

nog tillräckligt.  Skolan är ju en traditionsrik skola dit lärare som betonar tradition 

mer än förändring söker sig liksom de som känner att de passar stannar kvar – 
ibland ett helt yrkesliv. Därmed konserveras ju exempelvis också vissa former för 

mera traditionell undervisning. (intervju och mail med Peter) 

Gunilla ser inga hinder i samarbetet med lärarna och tycker de har realistiska 

förväntningar på vad hon kan uppnå och kommer tillbaka gång på gång, vilket hon 

tycker tyder på att de är nöjda. 

Även om informanterna inte nämner det när de får frågan om hinder vad gäller lärarna, 

så kan man utläsa av intervjuerna att det finns hinder i form av tid och andra mer 

administrativa arbetsuppgifter hos främst Peter och Britta, men även till viss del hos 

Tina. Det kan bero på att de tänker hinder i form av motstånd hos lärarna när jag frågar 

om hinder, vilket ingen verkar uppleva.  

Uppfattningar om lärarnas bild av skolbibliotekarien 

Samtliga respondenter uppfattar att lärarna har en positiv inställning till dem och 

uppskattar deras arbete.  

Britta känner att hon inte behöver hävda sin kunskap på samma sätt som hon gjort i 

grundskolan utan har fått överta rollen från sin företrädare som ”…ju haft stor 

respekt bland de anställda och mycket kunnig och då har ju jag lite automatiskt den 

respekten hon hade...och man vet att jag har läst på högskolan och att jag kan lite annat 

än bara skönlitteratur och det känns ju bra”. De andra uppfattar samtliga att deras roll 

upplevs som värdefull. Carina som har fått pris för sitt bibliotek säger med ett skratt att 

detta ger en ”slags pondus”. Hon menar att lärarna ser vinsterna med deras samarbete i 

form av avlastning och hjälp. Tina menar att lärarna är lyckliga över att hon finns och 

att och förväntningarna är att hon ska hjälpa och stötta dem i undervisningen, samt att 

det på skolan finns en uppfattning att ”All personal, varenda vuxen här på skolan är lika 

viktig som lärarna eller rektorerna”. Peter upplever inte att lärarna tycker att det är ett 

problem att han inte är bibliotekarie. 

Mötesplatser och upplevelse av närhet eller frånvaro 

Ingen av dem är med i något arbetslag regelbundet med undantag av Tina som är med i 

vårdarbetslaget vilket hon verkar vara mer av sociala skäl och tycker det underlättar 
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samarbetet med lärarna. Hon känner sig mer hemma där än i svenskarbetslaget som 

hade ”mycket prat om nationella prov och så här…” Carina bokar in sig och träffar 

arbetslag efter behov och säger  

Ja, men vi tyckte att vi fastnade lite vi tyckte inte att det funkade riktigt och grejen 
är att man måste nog göra det i början för att känna lära känna några lite bättre. Nu 

har vi ju jobbat så pass länge så nu behövs inte det. Nej, utan nu kan vi säga att vi 

kommer. Alla vet vem vi är och ungefär vad vi håller på med.(intervju med Carina) 

Carina skapar även en biblioteksgrupp och bjuder in olika lärare beroende på uppgift 

och intresse när hon vill samarbeta kring något. De har i gruppen också gjort en 

checklista för uppsatsskrivning där de vill ha en samsyn på hela skolan och i biblioteket 

för att lättare kunna hjälpa eleverna. De har även haft grupper för källkritik och 

bokdiskussioner där de berättar om nya böcker för lärarna eller stora temaarbeten. Det 

är lätt att få dit lärare, men för det krävs väldigt konkreta frågor att arbeta med och visa 

för lärarna att det gynnar dem och eleverna, då kommer de gärna. De har ingen fast 

grupp eftersom hon tidigare testat det för att träffas kring allmänna biblioteksfrågor och 

då kom det färre och färre. Hon ser också till att vara med på fortbildning och prata på 

studiedagar och tar några minuter på personalmöten. Peter är bara med i arbetslag inför 

temaarbeten och Britta har besökt olika ämneslag och berättat om vad hon kan göra. 

Det vanligaste annars är att lärarna (eller ibland de själva) mailar, ringer eller tittar in i 

biblioteket och Britta och Tina nämner att man träffas i korridorer eller lunch- och 

fikarum. Gunilla har inget gemensamt fikarum med lärare eftersom skolan ligger 

utspridd runt biblioteket, men tycker att det är lätt att gå till skolan och att lärarna 

kommer till henne mycket, det ”alltid har varit en nära skola”. Carina och Peter nämner 

inte sådana mer informella mötesplatser, men att lärare tittar in i biblioteket och tar 

kontakt och Carina verkar i övrigt se till att vara väldigt involverad med lärarna. Båda 

ser till att få tid att prata för lärare på större samlingar Tina har en mycket nära relation 

med övrig personal och försöker bli delaktig i många olika sammanhang, från att låsa 

upp för elever till skolutflykter. Hon tycker det är enkelt att arbeta ihop då det är en liten 

skola.  

Vi börjar våran dag med att sitta ute i caféet. När eleverna kommer in sitter lärare, 

rektorer, städ, SYV. Vi blandar våra olika…alla sitter tillsammans och fikar på 

morgonen när eleverna kommer in, så de kan lätt söka upp sin lärare och så vidare. 
Och de ser att vi sitter och skrattar klockan fem över åtta på morgonen. Det är kul. 

(intervju med Tina) 

Det tyder på att skolan har en medveten strategi för samarbete i personalen och att de 

arbetar nära varandra. 

6.2.5 Relationen till ledningen 

Uppfattningar om ledningen samt hinder och stöd 

Ingen av de intervjuade hade något negativt att säga om sin skolledning och ingen 

uttrycker några hinder. Tina, Carina, Peter och Britta har alla upplevt att de initiativ de 

kommit med uppmuntrats och mottagits väl. Både Peter, Tina och Gunilla uttrycker 

dessutom att de har (i Tinas fall, haft) ett stort stöd hos ledningen och Carinas ledning är 

väldigt nöjda, särskilt som biblioteket fått pris. Peter som har en stor arbetsbörda i 

läromedelsprocessen som är påtvingad, uttrycker att skolledningen hade bestämt att 

denna skulle genomföras trots hans protester. Så vid frågan om relationen till ledningen 
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i övrigt verkar han ha lagt detta bakom sig och fokuserar på det han kan påverka och 

upplever då inga hinder, utan stöd i det han gör och i en god budget, men säger när han 

får frågan om hans utrymme för pedagogiskt arbete att ”ja, det är ungefär som om du 

hade frågat en rektor idag. De är ju drunknade i personalproblem och administration. De 

har inte heller tid för pedagogisk utveckling”.  

Peter och Britta har administrativa chefer och inte rektorer. Peter menar att det kan vara 

en fördel då en sådan chef kan ha en lite mer övergripande funktion än rektor i 

pedagogik och utvecklingsfrågor. Britta hade hellre hört till något av rektorsområdena 

och ”varit en del av pedagogerna, för jag tycker att bibliotekets personal är en 

pedagogisk personal framförallt och till viss del kanske administrativ”. Hon har dock 

haft positiva möten med rektorn på filialbiblioteket och han har varit positiv och 

hjälpsam när hon kommit med förslag och ”han visar i alla fall en vilja till att biblioteket 

är viktigt”. Hon ser att det finns mycket att utveckla och påpekar att skolledningen har 

makt att påverka hennes delaktighet i undervisningen. Liknande tankegångar finns hos 

Carina som också är positiv till sin ledning men jobbar hårt för att den ska involveras 

och säger ”…att det är jätteviktigt att de vet vad vi gör. Annars är det näst intill 

bortkastat, skulle jag säga. Det är A och O. De ska veta precis vad vi gör”. Hon tycker 

inte att rektorerna styr arbetet, men de för diskussioner kring undervisningens 

utformning som hon tycker är väldigt bra.  

Tina har ju ingen rektor just nu men har haft goda kontakter med de tidigare och 

upplever inga direkta krav från dem, men saknar stödet i vardagen ”att få igång energin 

och… Jaha, vad ska jag hitta på idag…”. Gunilla upplever ett stöd från sin skolledning 

och tycker att det är positivt att de nuvarande är pedagogutbildade, ”för de inser ju vad 

som finns att hämta här” och märker det i deras tänk. 

Arenor för pedagogisk diskussion  

Det finns arenor för möten mellan ledning och skolbibliotekarier, men de är med 

undantag för Carinas skola sällan arenor för diskussioner kring pedagogisk utveckling 

och skolbibliotekets roll. Tina har ingen ansvarig rektor just nu och därför ingen arena 

för möten. Hon är dock med i ett arbetslag och kanske kan hon få en relation till en 

rektor där. Britta har inte varit så länge på arbetet så hon har bara hunnit besöka en 

ledningsgrupp, men tog då upp att hon vill arbeta mer pedagogiskt och att hon börjar 

arbeta med en biblioteksplan, vilket togs emot väl. Peter kallar och genomför 

biblioteksnämndsmöten med representanter för elever, administrativ personal, IT-

personal och skolledning samt bibliotekspersonal två gånger per år. De går igenom 

aktuella saker och han redovisar vad han håller på med i biblioteket, men det blir inga 

”djupa diskussioner om pedagogisk framställning”. Han deltar också i arbetsplatsträffar 

med den administrativa personalen, dit han hör, samt deras chef. Där blir det mycket 

praktiska frågor kring det som sker i skolan.  

I avtalet Gunilla har med skolan ingår att det ska finnas en samarbetsgrupp som träffas 

en gång per år för att se att intentionerna i avtalet följs. Den består av representanter 

från biblioteket och skolan, vilket kan vara rektor eller IB-koordinator. Det blir mycket 

praktiska frågor kring hur verksamheten ska fungera. När jag frågar om det diskuteras 

pedagogiska frågor säger Gunilla delvis, men att eftersom alla ämnen har egna 

kursplaner tycker hon det är bättre att diskutera dem med respektive lärare på plats i 

biblioteket. 
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Carina blev inbjuden till Utvecklingsgruppen av rektor, vilket hon är glad för eftersom 

de där diskuterar tillsammans med ledning, ”utvalda lärare och annan personal” vad de 

ska satsa på och jobba med i skolan. De tar också fram skolans styrdokument och hur de 

ska arbeta vetenskapligt till exempel. Alltså pedagogisk utveckling. Hon bjuder 

dessutom alltid in rektorer och studierektorer när de kommer nya och berättar hur de 

jobbar i biblioteket. 

7. Tolkning och diskussion 
I detta kapitel är uppsatsens tre frågeställningar utgångspunkt för tolkning och 

diskussion genom användandet av de valda teorierna och kopplingen till tidigare 

forskning. Material ur flera kategorier från resultatdelen har använts för att besvara 

samma frågeställning. Tolkning och diskussion är relativt omfattande, så för att 

underlätta för läsaren har jag markerat begrepp ur tolkningsramarna med fetstil. I fråga 

ett och tre markeras begrepp från det kunskapssociologiska perspektivet och i fråga två 

från Loertchers taxonomi för skolbibliotekarier.  

7.1 Hur prioriterar gymnasiebibliotekarier i sitt arbete och varför? 

Skolbibliotekarierna var alla överens om att det var det mer aktiva och utåtriktade 

pedagogiska arbetet med lärare och elever som var deras prioritering över de mer 

administrativa uppgifterna om de fick välja. Varken Carina, Tina eller Gunilla ser det 

administrativa som något betungande eller som ett problem och har skapat rutiner för att 

de uppgifterna inte ska ta över. Britta och Peter ser dock de administrativa sysslorna 

som betungande, vilket kan bero på att de inte känner att de kan lämna 

biblioteksrummet på samma sätt då det finns förväntningar på att de ska hålla det öppet 

samt att de hanterar läromedel. Läromedelshantering är mycket administration även om 

Britta ser vissa pedagogiska fördelar med det. Särskilt Peter upplever att det tar oerhört 

mycket tid med det praktiska kring detta. Samtliga är alltså medvetna om att de vill 

arbeta pedagogiskt och flertalet har en tydlig bild av hur arbetet ska se ut vilket är en 

positiv utveckling från den forskning Limberg (2002) skrev om, som visade att 

skolbibliotekariens pedagogiska roll var otydlig för bibliotekarien själv. 

Frågan är då varför de prioriterar som de gör. Samtliga respondenter har en vilja att 

prioritera det pedagogiska arbetet över det administrativa, men styrs av olika faktorer. 

Tina och Carina uttrycker tydligast av respondenterna att de styr och påverkar sitt arbete 

mycket själva vilket är i linje med Gustavssons (2014) resultat. Det som är skillnaden 

mellan Tina och Carina är att Carina arbetar heltid samt har en heltidskollega och att 

Tina endast arbetar 75%, vilket gör skillnaden i tid till förfogande för uppgifter stor. 

Carina och Tina tycker inte de administrativa delarna är något som tar tid. Det innebär 

alltså att inte enbart tid till förfogande som styr hur de prioriterar sina uppgifter. Mc 

Crackens (2001) undersökning visade att upplevd tidsbrist i förhållande till sina 

arbetsuppgifter var vanligt och ett hinder för att utveckla en mer aktiv pedagogisk roll. 

Detta är dock inte är ett så tydligt problem för Tina som man kanske kunde förväntat sig 

då hon endast arbetar 75%. Hon har mycket medvetet arbetat för att frigöra sig från det 

administrativa för att få tid för det pedagogiska.  Loertcher (2000) menade att om man 

har lite tid till sitt förfogande ska man helst fokusera på de fyra programelementen 

samarbete, läsförståelse, förbättra inlärning genom teknik samt informationskompetens, 

vilket Tina till viss del gjort med elementet samarbete. Peter och Britta upplever dock 

pålagda uppgifter samt tidsfaktorn som något som styr deras arbete då de har svårt att 
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frigöra sig från förväntningarna på att ha biblioteksrummet öppet och sköta läromedlen 

vilket stämmer överens med McCrackens (2001) resultat där den undervisande rollen 

hindrades av bland annat tidsbrist och personalbrist i förhållande till antal elever. Detta 

innebär alltså att tidsbrist kan vara ett problem, men inte behöver upplevas vara det om 

frihet finns att prioritera det pedagogiska arbetet. 

Limberg (2002) visar på vikten av lokala måldokument för att tydliggöra mål, ansvar 

och uppgifter i förhållande till skolan och min förförståelse var därför att det var en 

faktor som kunde påverka hur arbetet prioriterades. I uppfattningarna om vad som styr 

deras arbete är det dock ingen av respondenterna som nämner skolbiblioteksplaner som 

något som påverkar deras arbete i någon högre grad. Tina och Britta håller på att skriva 

på planer och Peter har tagit fram en plan med andra gymnasielärare som säger att han 

tittar i ibland. Britta är den enda som uttrycker att det är viktigt med en sådan 

biblioteksplan, för det är så hon vill jobba, med tydliga mål. Däremot nämner Carina 

informationskompetensplanen, vilken hon tagit fram med lärarna och som de arbetar 

efter. Respondenterna har alltså själva varit med och påverkat innehållet i de planer som 

finns och som utifrån det kunskapssociologiska perspektivet skulle kunna kallas 

legitimiserande formler. Det skulle innebära att det institutionaliserande handlandet, 

alltså definitionen av arbetet i planerna, inte är något de vill bryta mot eftersom de varit 

med och skapat det själva, vilket är positivt. Anledningen att de inte nämner just 

skolbiblioteksplaner som en faktor som styr deras arbete i någon högre grad skulle dock 

kunna bero på att de är väl medvetna om innehållet och har habitualiserat det, det vill 

säga gör uppgifterna vanemässigt. Gunilla har ett politiskt avtal att förhålla sig till. Hon 

har inte varit med och tagit fram det, men det har funnits i många år och hon är positiv 

till det, så det kanske kan sägas ha institutionaliserats och efterföljs väl. Det finns 

alltså, eller kommer att finnas måldokument på skolorna, men det är bara Carinas 

informationskompetensplan och Gunillas avtal som nämns som något som påverkar 

deras arbete i någon större utsträckning.  

I synen på sin roll finns både likheter och skillnader. Det som förenar dem är att de vill 

ha en pedagogisk roll, men hur den ser ut hänger både ihop med vad de upplever styr 

deras arbete och personliga erfarenheter och drivkrafter.  

Alexandersson (2007) såg i sin undersökning att skolbibliotekarierna styrdes av sina 

egna och andras förväntningar på vad uppdraget innebar och att det vilade på traditioner 

kring hur arbetet brukar skötas, vilket gällde oavsett kompetens hos den som arbetade i 

biblioteket. Han såg också att det sällan skedde en utveckling av uppgifterna man som 

skolbibliotekarie tolkat skulle utföras i biblioteket om de inte ifrågasattes. Deras resultat 

kan kopplas till det kunskapssociologiska perspektivets beskrivning av den 

institutionalisering som skulle kunna ske på en skola där ett skolbibliotek utfört vissa 

arbetsuppgifter under lång tid. Om denna process haft fokus på mer traditionella 

uppgifter som skötsel av biblioteket skulle det kunna leda till den stagnation 

Alexandersson (2007) ser i sin undersökning. Detta kan ses hos Peter som upplever en 

ganska styrd tillvaro där administrativa arbetsuppgifter tilldelats honom och som han på 

grund av tidigare erfarenheter slutat protestera mot. Detta gör att han beskriver sin roll 

mer som lagerarbetare än föreläsare. Så trots försök till större pedagogisk delaktighet 

och viss frihet till initiativ verkar det som att institutionens definition av situationen har 

prioritet över individens i det här fallet på ett negativt sätt och han fortsätter med de mer 

traditionella administrativa uppgifterna. I fallet med Britta blir det tydligt att hon tar 

med sig tidigare erfarenheter på ett positivt sätt och bryter mot traditionen på skolan. 

Trots att hon tagit över en viss status och respekt som ”kunnig” vill hon skapa en ny, 
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mer pedagogisk roll som lämnar den mer traditionella synen på bibliotekarien som 

skötare av samlingar som refereras av Eisenberg och Berkowitz (i Sevón, 2007) och 

materialförsörjare (Bennisson 2013; Limberg 2002), men tror att det kommer upplevas 

konstigt av vissa att hon inte tycker om att sköta biblioteket. Hon vill också minska 

typifieringen av sin roll som traditionell bibliotekarie genom detta utåtriktade arbete så 

elever och lärare inte ska se henne som ett ”UFO som alltid är i den där konstiga 

bibliotekslokalen”. Tina vill också gå ifrån en äldre typifiering av en bibliotekarie och 

har därför under sina år aktivt arbetat för att gå ifrån de mer administrativa uppgifter 

som hon traditionellt förknippat med en bibliotekarie, alltså skötsel av biblioteket och 

ser sig istället som en ”socialbibliotekarie” som arbetar på relationerna i skolan för att 

bli delaktig och få elever och lärare att använda sig av biblioteket och hennes 

kompetens. I Carinas fall kan jag inte säga hur arbetet såg ut när hon började på skolan, 

men av intervjun att döma arbetar hon aktivt för att utvidga och utveckla sin 

pedagogiska roll på skolan utifrån personliga drivkrafter och ett mål att ge alla elever 

informationskompetens. Gunilla verkar inte se sin roll som pedagog utan först och 

främst folkbibliotekarie, men tycker om att arbeta med skolan och vill ha en pedagogisk 

roll. Hon är nöjd med arbetsuppgifterna som institutionen definierat i det avtal som 

finns och som innebär stöd till elever och lärare, men inte verkar innebära samplanering. 

Hon tycker samtidigt att avtalet ger en frihet, vilket innebär möjligheter till utveckling 

inom dess ramar. 

Min studie visar alltså till skillnad från Alexandersson (2007) att flera av 

bibliotekarierna arbetar aktivt med att utveckla och utvidga sina pedagogiska roller och 

sin verksamhet. De verkar göra det utifrån egna drivkrafter och prioriteringar. Peter 

utvecklar inte sin roll så tydligt trots att han egentligen vill och Gunilla gör det inte på 

grund av att hennes uppfattning om sin roll som främst folkbibliotekarie verkar stämma 

med de uppgifter som hennes avtal fastställer. Jag tycker detta visar att Dressmans 

(1997) antagande i Limberg (2002) om att bibliotekariens erfarenheter och personlighet 

påverkar det pedagogiska arbetet även kan stämma hos mina respondenter.  

7.2 Hur integreras gymnasiebibliotekariers arbete i skolans pedagogiska 
verksamhet? 

För att få en bild av det pedagogiska arbetet sätter jag det först i relation till Kungliga 

Bibliotekets (2012) beskrivning av de nio sysslor som behöver vara uppfyllda till stor 

del för att skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs. Samtliga respondenter, utom 

Britta som är ny, uppfyllde punkterna 1: Undervisar i informationssökning, 3: Ordnar 

läsfrämjande aktiviteter, 8: Hjälper till med nivåanpasssat material för skolarbetet och 9: 

Hjälper till med nivåanpassat material för läsning utanför skolarbetet. Alltså fyra av nio 

punkter. De andra uppgifterna som fjärrlån vid behov, undervisning i källkritik, 

gemensamma medieinköp, deltagande i möten uppfylldes till olika del av 

respondenterna. Källkritik, till exempel, kan ha ingått i de individuella samtalen alla 

respondenter hade med elever då de hjälpte dem att söka och hitta källor, men att detta 

inte uttrycktes i klartext under intervjun. Den enda punkt som inte berördes var insatser 

för elever med lässvårigheter. Sammantaget uppfyller biblioteken nästan hälften av 

punkterna men ofta mer, vilket ger en bild av att det finns en pedagogisk verksamhet i 

skolbiblioteken som dock varierar lite i omfattning. Här finns det dock en begränsning i 

intervjumaterialet, då inte alla specifika uppgifter räknats upp och tidsbestämts. Det som 

är intressant är att Kungliga bibliotekets beskrivning av det pedagogiska arbetet har 

fokus på ett mer utåtriktat arbete mot lärare och elever vilket också mina respondenter 

har när de talar om pedagogiskt arbete. 
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För att analysera integreringen av skolbiblioteket i det pedagogiska arbetet i skolorna 

relaterar jag det till Loertchers (2000) taxonomi. Nivå 1 är inte aktuell då alla 

skolbibliotek användes av lärarna och eleverna i någon grad. På nivå 2, som handlar om 

att skapa en väl fungerande infrastruktur befann sig samtliga bibliotekarier, men 

stannade inte enbart på den. Denna nivå kan kopplas till frågan om hur de prioriterar 

sina arbetsuppgifter då nivån handlar om uppgifter som av respondenterna sågs vara 

mer administrativ karaktär, även om det stödjer det pedagogiska arbetet indirekt; köpa 

in böcker, sätta upp och organisera samlingar, uppdatera webbsida etc. Ingen av de 

tillfrågade, med undantag av Peter och i viss mån Britta tyckte att det var något de såg 

som betungande eller som tog en stor del av deras tid. Loertcher såg att dessa sysslor 

ständigt kräver mycket och att de var lätta att fastna i, men de flesta av respondenterna 

gjorde inte det.  

Den tredje nivån som innebär individuellt referensarbete befinner sig alla tillfrågade 

på, men i olika omfattning. Alla, utom Carina, vars fokus i intervjun låg på mer 

övergripande strategier, beskrev att den individuella handledningen var en del av deras 

arbete och att de ville hjälpa eleverna att få färdigheter att söka själva, inte bara servera 

informationen. För Tina är denna nivå viktig då hon ser den personliga kontakten som 

väsentlig i sitt arbete. I hennes fall stämmer det med Loertchers uppfattning om att 

denna nivå lätt kan ta upp mycket tid då den är stimulerande och intressant. Nivå 4 som 

innebär spontan interaktion och samling där elever spontant kan arbeta i biblioteket är 

också en nivå som är tydlig särskilt i Tinas arbete. Hon arbetar mycket för att eleverna 

ska komma och arbeta i biblioteket och be henne om stöd. Även hos Gunilla 

förekommer ofta att elever arbetar i biblioteket och även om det inte tydligt framgått 

hos de övriga har jag inte uppfattat något som talar mot att det skulle förekomma även 

hos dem. Denna nivå innefattar även att elever kan använda nätverken dygnet runt. 

Samtliga respondenter har webbplatser med länkar till databaser som eleverna och 

lärarna kan nå . Carina har även lagt ut annat material som ska underlätta studierna på 

avstånd då de har en idrottsprofil med elever som är borta mycket. Nivå 5 är Hastig 

planering med lärare och som även innebär att skolbibliotekarien spontant föreslår eller 

ta fram material och löser problem. Britta och Tina nämner fikarum och korridorer som 

mötesplatser och alla respondenter nämner att lärare tittar in, eller mailar för att få hjälp. 

Gunilla har en distans mellan biblioteket och skolan, men upplever att det är lätt att gå 

över dit och prata med lärarna. Carina ser till att vara delaktig i många sammanhang för 

att få kontakt med lärarna och föreslå material och annat. Tydligast tycker jag mig 

uppfatta denna nivå hos Tina som är på en liten skola med stor närhet mellan lärarna 

och skolbiblioteket där möten sker spontant och smidigt hela tiden. Hon är också mån 

om att lösa lärarnas problem för att stötta dem och förstärka relationen till 

skolbiblioteket.  

Planerad samling som är den sjätte nivån och innebär framtagande av material till 

projekt planerade av läraren. På denna nivå befinner sig samtliga i olika sammanhang. 

Alla utom Britta och Gunilla har varit delaktiga i temaarbeten då de tagit fram material 

till arbeten som planerats av lärarna. Britta har dock haft temaföreläsning om biografier 

som planerats av lärare. Arbetet på denna nivå är dock tydligast hos Gunilla och är den 

största delen av hennes pedagogiska arbete. Det avtal som finns innebär att klasserna 

bjuds in att ha visningar och workshops i biblioteket där lärarna står för genomgången 

av uppgifterna och bibliotekarien sedan bistår med genomgång av relevanta databaser 

och medier samt stöttar eleverna individuellt i arbetet. På nivå 7 handlar det om 

evangelistisk spridning av skolbiblioteksbudskapet och där tycks Carina och Britta 

har den tydligast uttalade visionen att sprida information på skolan om vad biblioteket 
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kan erbjuda. Även Tina arbetar mycket för att få ut budskapet om skolbiblioteket, men 

kanske inte på samma uttalade sätt som Carina och Britta. Hon sprider budskapet 

genom att skapa en relation till alla på skolan för att de ska upptäcka vad biblioteket kan 

göra för dem.  

Nivå 8 till 10 handlar om ett strategiskt arbete kring det Loertcher kallar de fyra stora 

programelementen samarbete, läsförståelse, förbättra inlärning genom teknik samt 

informationskompetens och på den hösta nivån ingår även utveckling av läroplaner 

och upplägg på utbildningen. Dessa tre nivåer kan ses hos Carina i samtliga 

programelement utom inlärning genom teknik, som inte berördes i intervjun. Hon har 

tillsammans med lärare utarbetat strategier som gäller för alla elever på skolan för att 

utveckla informationskompetens och läsförståelse i det processinriktade arbetet med 

Guided Inquiry Design. Hon deltar även i Utvecklingsgruppen där de diskuterar 

pedagogisk utveckling och tar fram styrdokument för skolans arbete.  

Det finns alltså en integrering av skolbiblioteket i undervisningen på samtliga skolor, 

men på något olika nivå och i olika omfattning. Flertalet av respondenterna rör sig på 

nivåerna 2 till 7, med undantag för Carina som når upp till nivå 10 och de stannar inte 

enbart på en nivå, vilket Loertcher (2000) ser som viktigt. Ingen fastnar i nivå 2 med det 

som i uppsatsen framkommit som mer administrativa uppgifter. Att de flesta ligger på 

medelnivåerna innebär att det finns ett samarbete med lärarna, vilket är positivt, men det 

blir ofta beroende av individuella nätverk, vilket gör att det kan vara sårbart och 

beroende av personliga initiativ om eleven ska få tillgång till skolbiblioteket. De 

strukturer som byggs på de tre högsta nivåerna implementeras enligt Loertcher med en 

plan, en strategi och en utvärderingsprocess, vilket borde göra dem mer hållbara och 

mindre beroende av individers initiativ. Respondenterna är ofta inte är med i planering 

av undervisningen. Detta innebär en risk att en del av lärarna uppfattat 

skolbibliotekariens kompetens på ett begränsat sätt vilket är i linje med Limberg (2002) 

som menar att flera studier visat att lärare uppfattar skolbibliotekarierna som 

materialförsörjare. Men det är även överensstämande med Bennissons (2013) 

respondenter och Alexandersson (2007) där lärarna hade en bristande kunskap om 

bibliotekariens kompetens. Eftersom samtliga respondenter är delaktiga i själva 

undervisningen bekräftar de dock också Eisenberg och Berkowitz som Sevón (2007) 

refererar till och som såg en riktning mot mer användarstöd och direkt delaktighet i 

undervisningen. Mitt resultat skiljer sig på ett positivt sätt från Bennisson där biblioteket 

inte involverades i någon större utsträckning. Loertcher anser att det är svårt nå upp till 

nivå 10 i en ensam skolbibliotekarie. Av vad som framkommit i min studie är det bara 

Carina som når till nivå 10 och hon har en heltidsanställd kollega, vilket är i linje med 

Loertchers antagande.  

7.3 Vilka hinder respektive möjligheter finns för gymnasiebibliotekarier i 
förhållande till lärare och ledning? 

Ingen av respondenterna förutom Peter uttrycker några hinder för samarbete med 

lärarna. Peter uttrycker att lärarna arbetar mycket individuellt och att det är ett mer 

traditionellt undervisningsklimat på skolan vilket gör det svårare att få till samarbete. 

Det förstärks av att större temaarbeten verkar ske väldigt sporadiskt tillsammans med 

skolbiblioteket på hans skola. Detta resultat stämmer överens med Tilander och 

Runevads (2004) som visade att individuellt arbete bland lärarna var ett hinder för 

samarbete med skolbibliotekarien. Carina nämner att några få lärare varit motsträviga, 

men att det är ett hinder hon brukar lösa. Ett hinder som identifierats i intervjuerna i 
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linje med McCracken (2001) är brist på tid för planering med lärare från 

skolbibliotekariens sida hos främst Peter men även Britta på grund av hur de förväntas 

prioritera sitt arbete på plats i biblioteket.  

Vad gäller möjligheter till samarbete med lärare framgår det av intervjuerna att alla är 

positivt inställda till lärarna och uppfattar att lärarna också ser dem som värdefulla och 

en tillgång i skolan. Att lärare har en positiv attityd till, och intresse för 

skolbibliotekarien har forskning visat vara viktigt för samarbete (Limberg 2002; Mc 

Cracken 2001; Streatfield & Markless 1994). Goda möjligheter finns alltså på alla 

skolor då lärarna är positiva och tar kontakt och initiativ, men arbetet är lite olika 

utvecklat på skolorna och blir till stor del beroende av individuella initiativ. Gunillas 

avtal gör möjligheterna till samarbete med lärarna smidigt då alla bjuds in till visningar 

och workshops, men även här blir arbetet beroende av om lärarna väljer att komma eller 

ej. Carina skapar själv möjligheter till mer övergripande samarbeten och uttrycker 

tydligt att hon vill nå alla elever. Hon påverkar nya rektorer och tillsammans med 

ledning och lärare skapar hon dokument, strukturer och mötesplatser för samarbete. Hon 

ingår i arbetslag och grupper inför specifika pedagogiska frågor, vilket är i linje med 

Alexandersson (2007) och Limberg (2002) som beskrev vikten av att avsätta tid och 

vara delaktig i grupper och arbetslag där aktiva pedagogiska diskussioner förs.  

En aspekt i frågan om hinder och möjligheter i relationen mellan lärare och 

skolbibliotekarier är närhet/ frånvaro. Utifrån det kunskapssociologiska perspektivet så 

interagerar vi hela tiden med varandra. I denna interaktion är det dock så att det är bättre 

att mötas face-to-face, alltså ha direkt kontakt och lära känna varandra så vi får 

betydelse för varandra, då minskar risken att den typifiering som kan skapa en 

stereotyp eller anonym bild av den andre och som jag beskrev i den första 

forskningsfrågan. Risken finns annars att bibliotekarierollen kan cementeras i gamla 

synsätt på vad en bibliotekarie är. Tina beskriver sin skola som en liten skola och jobbar 

medvetet på att närma sig elever och lärare socialt vilket hon tycker leder till ett nära 

samarbete och att hon blir delaktig i skolans verksamhet. Gunilla beskriver sin skola 

som en ”nära skola” och träffar lätt lärare och rektor. Carina är på en stor skola, men ser 

liksom Britta till att personal och elever lär känna henne genom aktiv delaktighet i de 

sammanhang hon kan. Detta tror jag mig se ökar möjligheterna till samarbete då de inte 

typifieras i den stereotypa bilden av en traditionell bibliotekarie och kan även ses hos 

som Britta arbetar aktivt för att komma ut och närma sig lärare, elever och rektor för att 

slippa den mer traditionella bilden av en bibliotekarie som sköter biblioteket. Hinder för 

samarbete kan det bli för Peter som är mycket på plats i lokalen och överhopad med 

administration, vilket gör att det är så personal och elever möter honom och då 

cementeras bilden av en mer traditionell roll. Denna diskussion visar att när det finns 

platser och sammanhang där lärare och skolbibliotekarier kan mötas bidrar det till 

chanserna att lärarna kan uppfatta skolbibliotekariens pedagogiska roll om denne vill 

visa den. Detta känns angeläget eftersom det enligt Limberg (2002) Alexandersson 

(2007) och McCracken (2001) finns en otydlighet i skolbibliotekariens roll gentemot 

omgivningen. Resonemanget bekräftar också vikten av planerad pedagogisk diskussion 

mellan lärare och skolbibliotekarie som jag nämnt och som förordas av Alexandersson 

(2007) samt Limberg (2002) eftersom det också skulle kunna bidra till minskad 

typifiering och därmed ökad medvetenhet hos lärarna om de pedagogiska möjligheterna 

med skolbiblioteket. 

När det gäller rektor eller ledning är alla respondenter även här positivt inställda och 

tycker att de har ledningens stöd oavsett om de består av rektorer eller administrativa 
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chefer. Alltså borde det finnas möjligheter till samarbete och integrering i skolans 

verksamhet eftersom forskare pekar på vikten av rektors stöd för detta (Limberg 2002; 

Loertcher 2000; Mc Cracken 2001; Ritchie, 2011).  

Ingen av respondenterna nämner några hinder i förhållande till ledningen vilket bland 

annat verkar hänga ihop med att bibliotekarierna möter positiva reaktioner på de förslag 

de kommer med. Ingen av rektorerna eller cheferna verkar däremot vara de som driver 

den pedagogiska utvecklingen och initiativ till sådan sker främst från bibliotekariens 

håll. Carina blev dock inbjuden till Utvecklingsgruppen av rektor, vilket visar på en 

vilja till delaktighet. Tina och Carina är drivna och har på egen hand skapat en 

integrerad verksamhet och en tydlig pedagogisk roll vilket kanske inte fungerat om 

ledningen varit motsträvig (jfr. Loertcher 2000). Britta efterlyser mer stöd av ledningen 

för en utvidgad och mer aktiv pedagogisk roll än sin företrädare, men eftersom hon just 

har börjat menar att hon är den som måste få dem att inse det. Peter beskriver liksom de 

andra att han är positiv till ledningen och att de är positiva till honom och hans initiativ. 

I praktiken är dock ledningen här ett hinder då ledningen inte kunnat förändra de 

strukturer i Peters arbete som skulle möjliggöra en mer utvecklad pedagogisk roll. Att 

ledningen inte implementerar strukturer som fungerar oberoende av individuella 

initiativ kan också vara ett hinder för en hållbar integrerad verksamhet mellan 

skolbiblioteket och skolan då de är de som har den formella makten att skapa sådana 

strukturer (Kungliga Biblioteket, 2013). Flera av respondenternas samarbeten är 

beroende av individuella initiativ vilket gör att alla elever inte får samma tillgång till 

stöd av skolbibliotekarien och personliga nätverk är dessutom sårbara om någon slutar 

eller likande.  

I Alexanderssons (2007) studie framkom att det verkade saknas formaliserade arenor för 

att diskutera och problematisera skolbibliotekariens roll i undervisningen. Hos samtliga 

respondenter finns förvisso arenor för möten med rektor eller ledning i form av grupper 

eller arbetslag vilket teoretiskt sett ger möjligheter, men de utnyttjas oftast inte för att 

diskutera den pedagogiska rollen. Den enda som uttalat diskuterade och drev 

pedagogiska frågor och utveckling i skolan tillsammans med lärare och ledning var 

Carina i skolans Utvecklingsgrupp. Carinas skola var ju också den med tydligast 

integrering enligt Loertchers taxonomi vilket delvis kan vara en konsekvens av denna 

och andra mötesplatser. I vilket fall verkar det som att det är viktigt att sådana initiativ 

till diskussioner kommer från ledningen och läggs i mötesordningen om det ska bli av, 

för som Hernández och Montiel-Overall (2012) visar så är det viktigt att professionellt 

förbereda och stödja sådana diskussioner.  

Avslutningsvis diskuterar jag ansvaret för samarbetet och skolbibliotekariens 

pedagogiska roll i skolan, främst i relation till skolledningen. Limberg (2002) menade 

att skolbibliotekariens pedagogiska roll var beroende av bland annat rektors aktiva stöd. 

Rektors betydelse betonar även Loertcher (2000) som till och med i sin 

skolledartaxonomis lägsta nivå förutsätter ett partnerskap mellan skolbibliotekarie och 

ledning och i de övre nivåerna förespråkar mer aktiv delaktighet i utvecklingsarbetet. 

Enligt läroplanen för gymnasiet (2011) är rektor ansvarig för elevernas tillgång till 

bibliotek och enligt Kungliga biblioteket (2013) är det skolledaren som ansvarar för 

skolbiblioteksverksamheten och dess utveckling. Det finns alltså stöd för att säga att 

rektor eller ledning bör och ska ta ett ansvar för att utveckla skolbiblioteket.  

Orsaker till att ledningen är positivt inställd, men inte drivande som vi sett hos 

respondenterna kanske delvis kan finnas förklaring till i det kunskapssociologiska 
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perspektivet. Som Peter nämnde har rektor och ledning väldigt mycket arbetsuppgifter. 

När vi arbetar gör vi det enligt kunskapssociologin i en egen zon där våra arbetsrutiner 

flyter på. Om något rubbar den och vi måste utföra något vi inte har kunskap om, som i 

det här fallet, integrera ett skolbibliotek i den pedagogiska verksamheten, tvingas vi 

lämna denna zon tills problemet och kunskapen vi får kring detta integrerats i den 

problemfria zonen. Alltså kan det hända att rektor eller ledning kanske inte alltid har 

utrymme i arbetet att på egen hand skaffa sig den kunskap som krävs för att göra en stor 

förändring detta på skolan, men uppmuntrar initiativ som kommer från 

skolbibliotekarierna som då, liksom flera av respondenterna i uppsatsen, står för 

kunskapen och initiativet. Situationen hos respondenterna liknar i flera fall Hütten & 

Johanssons (2013) rektorers uppfattningar där det framkom att en del rektorer ville vara 

involverade i skolbiblioteket utan att vilja styra för mycket, men ha en dialog och 

samarbeta. I Holmgrens (2009) undersökning såg rektor att det var tack vare 

bibliotekariens egenskaper samarbetet fungerade. Kanske fanns det även hos honom en 

osäkerhet i att ta på sig ansvaret för utvecklingen? 

Enligt en del av litteraturen (Holmgren 2009; Limberg 2002; Wolcott och Baadshaug i 

Tilander & Runevad 2004) finns en tendens att ansvaret ligger på den enskilda 

skolbibliotekarien att ta initiativ till samarbete och vara aktiv. När det gäller mer 

övergripande strukturer för samarbete visar också min studies resultat denna tendens då 

respondenterna tar initiativ och ansvar för den pedagogiska rollen i den mån 

omständigheterna medger. Tina verkar nöjd med detta och efterfrågar inte några 

övergripande direktiv. Britta menar att hon har ett ansvar att informera skolledningen 

om vad hon kan åstadkomma i form av pedagogisk utveckling, men att då ledningen 

förstått det ska kunna hjälpa till att ta ansvar för detta. Carina uttrycker på samma sätt 

som Britta att hon har ett ansvar att bjuda in sig själv. Hon vill att rektor och ledning ska 

veta precis vad hon gör i skolbiblioteket vilket hon systematiskt arbetar för. Däremot är 

hon den enda av respondenterna som ifrågasätter om det är så det ska vara. Hon 

efterlyser en nationell strategi för att arbetet inte ska bli beroende av enskilda 

bibliotekariers egenskaper eller uppfattningar, en åsikt får stöd i litteraturen. Thomas 

(2013) anser att vaga formuleringar i olika lagar och förordningar tillsammans med 

fokus på möjligheten att utforma verksamheten olika snarare än fokus på likvärdiga 

skolbibliotek bidrar till en otydlighet för skolledare och därmed bristande motivation 

hos vissa av dem. Limberg (2002) ser nationella mål som viktigt i kombination med 

lokala mål för att tydliggöra skolbibliotekens funktion, ansvar och uppgifter i 

förhållande till skolan. Att som Omstedt (2012) samt UNESCOs skolbiblioteksmanifest 

(2006) föreslår, skriva in tydligare definitioner av skolbibliotekariens arbete i läroplanen 

kan också hjälpa till att tydliggöra skolbibliotekets arbete som en naturlig del i 

undervisningen. I Gunillas fall finns ett avtal för samarbetet mellan skola och 

folkbibliotek, något som friskolorna i Ahlryds (2009) studie saknade. Det tydliggör 

spelreglerna för alla inblandade och innebär för Gunillas en trygghet i sin roll vilket är 

positivt. På vilken nivå ett sådant samarbete befinner sig i Loertchers taxonomi beror 

dock på vad som beslutas politiskt, så även detta visar på vikten av tydliga nationella 

mål. 

I det kunskapssociologiska perspektivet sägs att när aktiviteter blir vanemässiga- 

habitualiseras så frigörs tid för utveckling. Med det i åtanke borde det vara av största 

vikt att skolbibliotekets arbete integreras i undervisningen på ett strategiskt sätt från 

ledningsnivå och blir en naturlig del av arbetet tillsammans med lärarna så det kan ske 

utan att bibliotekarier och lärare måste anstränga sig för att skapa samarbeten på nytt 

hela tiden och skolbibliotekarien ska ägna onödig tid åt den sjunde nivån i Loertchers 
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taxonomi och behöva övertyga skola, ledning och lärare om fördelarna med 

skolbiblioteket om och om igen. Då borde också den sårbarhet minska som individuella 

nätverk och initiativ kan medföra. 

7.4 Reflektion kring metod och teori 

Valet av semi-strukturerade intervjuer har fungerat väl för att besvara mina frågor då jag 

fått mina frågeställningar belysta utifrån gymnasiebibliotekariernas perspektiv samt fått 

en fördjupad bild av deras arbete vilket var syftet med uppsatsen. Semi-strukturerade 

intervjuers begränsning är att det kan vara svårt att styra helt vad som kommer med. När 

jag upplevde något oklart mailade jag respondenten för att klargöra.  

Mitt urval av fem respondenter med olika förutsättningar gav väldigt skilda resultat, 

vilket i sig var väntat, men gjorde sammanställningen av empirin och diskussionen mer 

omfattande än om jag hade valt bibliotek med liknande förutsättningar. Det gav mig nya 

insikter i hur arbetet ser ut på olika skolor, vilket var det jag var intresserad av inför 

denna uppsats. Det innebär också att jag har förändrat min förförståelse kring hur 

skolbibliotekariearbetet ser ut på olika typer av skolor. Jag hade en bild av att ett 

skolbiliotek på ett teoretiskt gymnasium skulle vara mer integrerat än på ett 

yrkesinriktat, vilket inte var fallet här. Likaså hade jag inte förväntat mig att det skulle 

finnas en så utvecklad pedagogisk verksamhet på ett integrerat bibliotek. Jag hade nog 

dessutom förväntat mig att tidsfaktorn skulle upplevas som ett större problem för en 

deltidsbibliotekarie än vad respondenten som arbetade deltid gav uttryck för.   

Loertchers Taxonomi har fungerat bra för att ge en bild av hur det pedagogiska arbetet 

ser ut på skolorna och på vilka nivåer de olika skolorna rör sig på. Nivåerna ger en bra 

grund för att diskutera integreringen i skolans verksamhet och synliggöra det 

pedagogiska arbetet. Det kunskapssociologiska perspektivet tycker jag har hjälpt till att 

sätta ord på och ge möjliga förklaringar till vissa delar i skolbibliotekariens roll och 

skolledningens agerande.  

8. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Det har visat sig att biblioteksverksamheten ser olika ut på de olika skolorna, men hur 

den pedagogiska rollen för bibliotekarierna ser ut på skolorna beror mycket på hur de 

själva format den utifrån sina förutsättningar. Det som förenar skolorna är viljan hos 

bibliotekarierna att arbeta pedagogiskt och att lärare och ledning är positivt inställda till 

detta arbete, men att det främst är gymnasiebibliotekarierna själva som driver frågan om 

sin pedagogiska roll i skolan. 

Hur prioriterar gymnasiebibliotekarier i sitt arbete och varför? 

De fem respondenterna prioriterade eller ville prioritera det pedagogiska arbetet före det 

administrativa och endast två respondenter såg det mer administrativa som något 

betungande. Den pedagogiska rollen är alltså tydlig för samtliga respondenter i den 

betydelsen att de vet att de vill arbeta pedagogiskt och gör det utifrån sina 

förutsättningar.  

Varför de prioriterar sitt arbete som de gör, alltså vad som styr dem är dock olika mellan 

skolorna. Tidsbrist kan vara en hindrande faktor, men behöver inte upplevas vara det 

om frihet finns att prioritera och styra sitt arbete. När det gäller skolbiblioteksplaner 
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nämner ingen dem som något som styr arbetet i de fall de finns. Dock nämns en 

informationskompetensplan påverka arbetet på en skola och ett politiskt avtal på en 

annan. De flesta respondenterna upplever inte att rektor eller ledning styr deras 

verksamhet utan kan styra sitt arbete själva, dock i olika grad.  

Min studie visar också att det inte bara beror på traditioner hur skolbibliotekariens 

uppdrag tolkas och utförs av bibliotekarierna och flera av respondenterna utvecklar 

aktivt sin verksamhet och sin pedagogiska roll. Jag drar slutsatsen att respondenternas 

personlighet och erfarenhet också verkar påverka den roll de tar eller får i skolan.  

Hur är gymnasiebibliotekariers arbete integrerat i skolans pedagogiska verksamhet?  

Den pedagogiska verksamheten i skolbiblioteken sker på nivåerna 2 till 7 enligt 

Loertchers taxonomi med undantag av en skola där verksamheten är integrerad till nivå 

10 och omfattar systematiskt alla elever på skolan samt finns inskrivet i planer. En 

slutsats jag drar av att de flesta ligger på medelnivåerna är att det finns ett samarbete 

med lärarna, men det blir ofta beroende av individuella nätverk, vilket gör att det kan 

vara sårbart och beroende av lärarnas initiativ om eleven ska få tillgång till 

skolbiblioteket. Att respondenterna i stor utsträckning inte involveras i planering inför 

uppgifter kan innebära att lärarna inte uppfattat deras fulla kompetens. 

Vilka hinder respektive möjligheter finns för gymnasiebibliotekarier i relation till lärare 

och ledning? 

Alla är positiva till lärarna och tycker att detsamma gäller omvänt. Alltså finns goda 

möjligheter för samarbete på skolorna i enlighet med litteraturen. Att arbeta nära lärare 

på små skolor med goda relationer, eller på en stor skola med en strategi att jobba nära 

elever och personal har för mina respondenter gett nära samarbeten och jag drar 

slutsatsen att det kan ge en tydligare bild av skolbibliotekariens pedagogiska roll.  

Hinder för samarbete med lärarna finns dock i form av ett stort fokus på individuellt 

arbete bland lärarna på en skola samt tidsbrist i form av mycket administrativa uppgifter 

och förväntningar på öppethållande av biblioteksrummet hos två av respondenterna. 

Hinder kan också vara ledningens brist på initiativ att utveckla hållbara strukturer för 

samarbetet mellan skolbibliotek och lärare som kan ge alla elever samma möjligheter 

till användandet av skolbiblioteket och skolbibliotekarien, även om en skola visat att en 

väl integrerad verksamhet går att genomföra ändå. 

I förhållande till ledningen finns goda möjligheter för samarbete och integrering av 

skolbiblioteket i undervisningen då samtliga respondenter är positivt inställda till 

ledningen och vice versa, samt att det hos samtliga finns mötesplatser och arenor som 

skulle kunna användas för pedagogisk utveckling. Det som hindrar är dock att dessa 

mötesplatser med ett undantag sällan används för pedagogiska diskussioner samt att 

ledningen på skolorna uppskattar skolbibliotekariernas initiativ, men till stor del inte är 

drivande i frågan.  

När det gäller vem som har ansvaret för samarbete och integrering av skolbiblioteket i 

undervisningen i skolan visar litteratur på rektors betydelse och formella ansvar. Det har 

dock i litteraturen även funnits en tendens att den enskilda skolbibliotekarien tar eller 

bör ta ansvar för initiativ. Detta är fallet hos mina respondenter, I den mån de har 

möjlighet tar de ansvar för de övergripande strukturerna för samarbete även om lärare 

tar enskilda initiativ. Huruvida detta är positivt eller negativt uppfattas olika av 
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respondenterna. Den skolbibliotekarie som ligger på högst nivå i Loertchers Taxonomi 

och som lyckats skapa en integrerad verksamhet utan direktiv från ledningen anser ändå 

att det borde finnas nationella riktlinjer för att tydliggöra skolbibliotekariens uppdrag, 

något som även får stöd i litteraturen.  

För integrerade skolbibliotek visar min studie att det kan vara positivt med ett avtal som 

reglerar samarbetet med biblioteket vilket i denna uppsats bibibliotek gett en fungerande 

pedagogisk verksamhet. Ett politiskt avtals integrering i skolans pedagogiska arbete är 

dock beroende av de som tar fram det och att det finns en pedagogisk medvetenhet 

kring skolbiblioteken på politisk nivå.  

En slutsats jag drar utifrån min studie är att det finns en utvecklingspotential i att 

strategiskt integrera skolbiblioteket i skolans pedagogiska verksamhet och att detta bör 

finnas tydligt beskrivet i måldokument som läroplanen och aktivt implementeras av 

ledningen i samarbete med lärare och skolbibliotekarier för hållbara strukturer. Detta för 

att fokus ska ligga på likvärdig tillgång till skolbiblioteket som resurs för alla elever. 

När denna grund inbegriper alla elever och verksamheten löper smidigt skapas tid för 

pedagogisk utveckling. Detta behöver inte utesluta en frihet att utforma verksamheten 

olika på skolorna men ger en tydlighet i syftet med skolbiblioteket och ställer krav på att 

skolbibliotekarietjänster bör prioriteras på skolor i lika hög grad som lärare. I samband 

med nu förväntade personalförstärkningar känns det extra angeläget att detta sker. 

Studiens resultat är inte generaliserbara då väldigt få enheter undersökts och de 

dessutom medvetet valts ut för sina olikheter.  Men den ger ändå en bild av några 

yrkesverksamma gymnasiebibliotekariers uppfattning av sin verklighet och ger en 

utgångspunkt för att i vidare studier utforska mångfalden av skolbibliotekarieroller och 

på sikt kunna bidra till goda strukturer som gynnar alla elevernas lärande. 

Det hade varit intressant att i en större studie komplettera med observationer och/eller 

dagboksanteckningar av deltagarna för att få syn på fler aspekter av arbetet i ett 

skolbibliotek och kunna jämföra med lärare och ledningens uppfattningar på samma 

skolor. Det hade gett möjligheter att gå djupare in på hur skolbibliotekaries roll i skolan. 

Resonemang som fått sin början i denna uppsats kring ansvar och ledning av 

skolbiblioteksarbetet skulle också vara intressant att kunna utveckla i en större studie. 

Likaså en fortsatt forskning kring gränslandet pedagog och bibliotekarie där jag tror det 

behövs mer och djupare kunskap. Resonemang kring kvalitet i lärandet med 

skolbiblioteket problematiseras inte i denna studie, men det är en aspekt som är viktig 

att utforska och utveckla ur olika perspektiv. 

Aktionsforskning, alltså forskning kopplad till ett pågående projekt där både forskaren 

och respondenterna utvecklas och lär sig under studiens gång, skulle på ett sådant här 

område kunna bidra till förändring på skolor. I övrigt instämmer jag med Cecilia 

Gärdén (2010) som jag nämnde i inledningen; det är viktigt med all forskning kring 

skolbibliotek för att ge skolbiblioteken legitimitet. Alla uppsatser och studier i mindre 

skala blir pusselbitar i ett större sammanhang. 
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Bilaga 1. Intervjumall 
Inledning 

Skolbibliotekarien, ålder, kön, år i yrket, bakgrund, roll i skolans organisation etc. 

Beskriv skola (storlek, inriktning, program, ledning, styrdokument, planer etc) och 

skolbibliotek (storlek, placering, anställda, öppettider)  

Arbete 

Berätta om en typisk arbetsdag.  

Arbetsuppgifter; beskriv allmänt hur du arbetar, vilka uppgifter har du, vad prioriteras 

och inte. Administrativa/mer praktiska kontra pedagogiska uppgifter. 

Varför? Vad påverkar hur du arbetar? (Förväntningar på ditt arbete från skolan, från 

dig.) 

Hur arbetar du med att stödja elever och lärare i deras pedagogiska 

arbete/undervisning. Berätta fritt. 

(Komplettera med nedan om det inte framkommer i samtalet) 

Hur ser det pedagogiska arbetet på plats i biblioteket ut? Ute i klasser? På vilka sätt? 

Har du strategier för att nå ut med ditt stöd och din verksamhet 

Hur ser arbetet med undervisning ut? Hur ser det ut över året? Insatser vid olika 

tillfällen? Beskriv några undervisningstillfällen. Hur tänker du kring det? (Vad utgår du 

från? Vad är dina huvudsakliga mål med undervisningen? Hur funkade den, vad gjorde 

ni, blev det som du tänkt?) 

Roll 

Hur ser du på din roll i skolans undervisning? Är den som du vill? Om inte, vad 

hindrar? 

Integrering i skolans verksamhet, samarbete 

Samarbete med lärare? Vilka lärare/program? Vem tar initiativ?  Hur organiseras det? 

Hur ser din roll ut i det? Hinder? Vad fungerar bra? Hur uppfattar du att lärarna ser på 

din roll? Plats i lärarlag? När möts ni?  

Skolledningen. Vilket stöd? Planer och integration i skolan i övrigt? Möten? Hur 

organiseras ditt arbete? Hinder? Vad fungerar? Hur uppfattar du att ledningen ser på din 

roll? 

 

 

 


