
 

Skolbibliotekets  

relation till skolorganisationen 
– sett utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv 

 

 

 

 

 

 

Ann-Catrin Johansson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete (30 högskolepoäng) i biblioteks- och informationsvetenskap för 

masterexamen inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet. 

Handledare: Johanna Rivano Eckerdal  

År: 2015 

 

 
© Ann-Catrin Johansson 



 

 2 

Title 
The School Library's Relation to the School Organization – from a New Institutional 

Theoretical Perspective 

 

 

Abstract 
The aim of the thesis is to investigate, from a new institutional theoretical 

perspective, within which organizational field school libraries are situated through 

teachers, principals and school librarians’ view of the school library. In year 2010 

there was a new Education Act in which, for the first time in Sweden, students’ right 

to have access to a school library is mandatory. Earlier this was only mentioned in the 

Library Act. Since 2010 school library exists in both the Education Act and the 

Library Act. Located in two different acts, positioned between two different political 

areas, could mean a new possibility for the school library. My method is semi-

structured interviews with three principals, three teachers and four school librarians. 

The interview questions are divided into two different themes, their understanding 

and view of media and information literacy and the school library’s position in the 

school organization. Media and information literacy is a term introduced by 

UNESCO. UNESCO focuses on teachers and a curriculum for them. Information-

literate teachers open up for information-literate students and eventually to society at 

large. Media and information literacy is a term that exists in the world of both school 

and libraries and in which the school libraries easily can play a significant role. My 

thesis is based upon new institutional theory, specifically the analytical tools 

organization fields, connectedness and isomorphism. There are three kinds of 

isomorphism: coercive, mimetic and normative. Both the public library and 

compulsory school are old institutions with inherited structures and 

institutionalization. Both school and public library, in this thesis, have the 

municipalities as principal, but they are different organizations with different 

institutional structure and organizational field. An organization field is defined as 

organizations that constitute a recognized area of institutional life. Conclusions from 

the interviews are that the schools and the school libraries in the thesis share 

organization field. There is also connectedness and institutional isomorphism between 

the school organization and school library organization.  
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1. Inledning  

Den tekniska utvecklingen går framåt i ett rasande tempo. Datorer, smarta telefoner 

och surfplattor tar, i dag, upp en stor del av människors vardag. Vi läser nyheter, 

söker information och kommunicerar med släkt och vänner via Internet. Bland 

svenska barn är det 75 % av tre-åringarna och 90 % av sju-åringarna som använder 

Internet (Findahl 2014, s. 6). Över hälften av svenska skolbarn använder surfplatta 

dagligen (Findahl 2014, s. 6). Nutida medborgare är medborgare i ett globalt samhälle 

med tillgång till oändligt med information från hela jordklotet. Information som 

kräver kunskap i hur man hittar och får tillgång till den samtidigt som den ställer krav 

på användarens kritiska tänkande och förmåga att gallra.  

 

I 2010 års skollag är det inskrivet att alla elever har rätt till att ha tillgång till ett 

skolbibliotek (SFS 2010:800; § 36). Det är första gången som skolbibliotek nämns i 

svensk skollag. Frågan är om den nya lagstiftningen har resulterat i en konkret 

förändring utav skolverksamhetens samarbete med skolbibliotek. Det teoretiska 

ramverket som används i studien är nyinstitutionell teori. Den valda teorin fungerar 

som ett perspektiv för att förstå skeenden i en organisation. 

  

 

Den empiriska undersökningen baseras på intervjuer med lärare, skolledare och 

skolbibliotekarier kring deras kännedom om, och tankar kring, begreppet medie- och 

informationskunnighet (MIK). Begreppet är relevant för både skol- och 

biblioteksorganisationerna sett utifrån dels de verksammas egen kunnighet men även 

ur ett förmedlande perspektiv. MIK är en gemensam nämnare och som jag menar kan 

öppna upp för ett didaktiskt samarbete och där skolbiblioteket kan fylla en mycket 

viktig funktion. 

1.1 Bakgrund 
Ett av uppdragen som svensk grund- och gymnasieskola har är att förbereda eleverna 

för framtiden, både för vidare utbildning och yrkes- och samhällsliv. Säljö, 

Jakobsson, Lilja, Mäkitalo och Åberg (2011, s. 30) diskuterar hur skolans värld 

radikalt har förändrats i och med den tekniska utvecklingen och dess tillgänglighet. 

Nationella och internationella rapporter om svenska elevers sjunkande resultat har satt 

i gång diskussioner i Sverige kring olika pedagogiska inriktningar, deras förmåga att 

ta den svenska skolan ur sin svacka samt vilken roll skolan ska ha i ett konstant 

föränderligt globalt samhälle (Säljö et al. 2011, s. 29). Synen på undervisning och 

kunskap har förändrats och gått från lärarstyrd undervisning till 

elevcentrerat/undersökande arbetssätt (Hedman & Lundh 2009, s 273; Limberg & 

Lundh 2013, s. 33). Förändringen hänger samman med teorin om att lärande kan ses 
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som aktivt handlande och meningsskapande aktivitet och inte passivt mottagande av 

information (Limberg & Lundh 2013, s. 33). Den ändrade synen på lärande har vuxit 

fram parallellt med den tekniska utvecklingen. Information, som tidigare fanns lokalt, 

är numera global och tillgänglig dygnet runt. Istället för att ett fåtal producerar 

information kan alla, i dag, vara både producenter och konsumenter. Detta medför att 

kontrollen av informationen inte längre sker före publicering utan efter, av 

konsumenten (Limberg & Lundh 2013, s. 30). Denna förändring ställer krav på 

läsaren, krav som inte har funnits på samma sätt tidigare. Läsaren, i dag, måste 

förutom att kunna läsa även kunna sortera i informationsflödet, bedöma vad som är 

relevant vid det tillfället samt vara källkritisk (Säljö et al 2011, s. 11). Förmågan att 

omvandla information till kunskap anses vara en förmåga som krävs om du ska kunna 

vara en aktiv medborgare i dagens samhälle (Säljö et al 2011, s. 11). Forskning visar 

dock på att det finns en osäkerhet och otydlig bild av informationssökning och 

lärande bland lärare samt att det finns ett behov av kompetensutveckling (Limberg, 

Hultgren & Jarneving 2002, s. 169; Oxstrand 2013, s. 37). 

 

Internationellt och nationellt pågår det diskussioner om vilka de 

informationsrelaterade förmågorna, kunskaperna och värderingarna är och hur de ska 

benämnas. Internationellt utgår man ifrån begreppet literacy sammansatt med olika 

prefix till exempel media-, digital- och informations- literacy. Nationellt finns det 

flera olika tolkningar av literacy och begreppet finns översatt både i formen av 

kunnighet och kompetens. Begreppet medie- och informationskunnighet (media and 

information literacy) är lanserat av Unesco, FN:s organisation för utbildning, 

vetenskap och kultur (Wilson et al 2011, s. 16). I Artikel 19 i FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter står det att ”var och en har rätt till åsiktsfrihet och 

yttrandefrihet; denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter, samt att 

söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedier 

oberoende av gränser” (Svenska FN-förbundet 2008, s. 7). Unesco utgick ifrån 

existerande begrepp, som på olika sätt, överlappade varandra och sammanställde dem 

till ett samlat begrepp, medie- och informationskunnighet. De begrepp eller 

kunnigheter som Unesco väver in i begreppet MIK finns åskådliggjort i figur 1.  
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Figur 1. MIK-ekologin. Utarbetad från UNESCOS figur över MIK-begreppen (Wilson et al 2013) 

 

I begreppet informationskunnighet vävs vikten av att ha tillgång till information 

samman med förmågan att hantera och värdera den (Wilson et al 2011, s. 18). I 

mediekunnighet, däremot, ligger tyngdpunkten på förmågan att förstå mediernas 

funktioner, värdera hur dessa funktioner utförs och använda medier på ett förnuftigt 

sätt inte minst för att uttrycka sig själv (Wilson et al 2011, s. 18). Unescos ramverk 

har översatts till svenska samt sammanställts i olika skrifter, bland annat i Medie- och 

informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. I den skriften lyfter man fram 

vikten av att prioritera lärarna och deras informationskunnighet då ”medie- och 

informationskunniga lärare kommer att på ett effektivare sätt kunna stärka elevernas 

förmåga att lära sig hur man lär, att tillägna sig självständigt lärande och att satsa på 

livslångt lärande” (Wilson et al 2013, s. 17). Informationskunniga lärare resulterar i 

informationskunniga elever och tillslut samhället som helhet (Wilson et al 2013, s. 

17).  

 

Genom att enas kring ett samlat begrepp underlättar man för diskussioner mellan 

forskningsfälten och de professionella, både nationellt och internationellt (Rivano 

Eckerdal & Sundin 2014, s. 12). Begreppet medie- och informationskunnighet är ungt 

vilket innebär att jag, i kapitel 4, kommer att redovisa forskning som diskuterar 

närliggande begrepp så som informationskompetens samt informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). 
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Jag menar att skolbiblioteket borde vara en naturlig samarbetspartner för skola i 

arbetet med både lärarnas och elevernas utveckling inom medie- och 

informationskunnighet. Kuhlthau (2006, s. 18), Limberg (2003, s. 15) och Nilsson 

(2007, s. 36) lyfter alla fram skolbibliotekariens centrala roll och dennas möjlighet till 

att vara en stark pedagogisk ledargestalt på skolan. Kungliga bibliotekets (KB) 

kartläggning av de svenska skolbiblioteken visar att det pedagogiska arbetet med 

informationssökning, källkritik samt lärprocess vid bearbetning av information är just 

en av skolbibliotekens funktioner (Limberg & Lundh 2013, s. 16). Ett pedagogiskt 

arbete med både elever och lärare som målgrupp. 

 

Det svenska biblioteksväsendet är framförallt uppbyggt kring folk-, skol- och 

högskolebibliotek. Skolbiblioteket lyftes, i början av 1900-talet, ut som en egen 

biblioteksform, skild från folkbiblioteket. Skolbiblioteket fick en utbildande funktion, 

för en viss målgrupp och med ett visst mediebestånd medan folkbiblioteket fortsatte 

vara till för alla medborgare och med mer av en folkbildande funktion (Limberg & 

Lundh 2013, s. 18). Skolbibliotekets starka koppling till både skola och 

biblioteksväsendet, innebär en stor utsatthet då både skol- och biblioteksreformer 

påverkar dess status och utveckling i samhället. Skola och bibliotek har båda 

kommunalt politiskt huvudmannaskap men arbetar efter olika styrdokument och 

planer. I den nya skollagen (SFS 2010:800, § 36) har rätten till att ha tillgång till ett 

skolbibliotek blivit lagstadgat. Det innebär att skolbibliotek är inskrivna i både skol- 

och bibliotekslagen, vilket aldrig tidigare har skett. KB:s kartläggning visar emellertid 

på att ”minst hälften av landets elever fortfarande saknar tillgång till en 

skolbiblioteksfunktion som är bemannad minst 20 timmar i veckan” (Kungliga 

biblioteket 2014, s. 5).   

 

Inom nyinstitutionell teori använder man sig av begreppet organisationsfält definierat 

som de organisationer som tillsammans vidmakthåller ett erkänt institutionellt område 

oavsett dess inbördes roller (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). Skola och bibliotek är 

två olika kommunala organisationer, med olika lagar och lokala styrdokument. 

Biblioteksväsendet är en gammal formell organisation, med sin historiska 

uppbyggnad, och sin institutionalisering. På samma sätt har det svenska skolväsendet 

haft sin framväxt och sin institutionalisering. Jag menar att varje enskild skola kan 

förstås som sin egen organisation med ett eget organisationsfält, den svenska skolan. 

På samma sätt kan varje folkbibliotek ses som sin egen organisation med ett eget 

organisationsfält, det svenska biblioteksväsendet. Enligt skollagen (SFS 2010:800) 

har varje elev rätt till att ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbiblioteket har, via 

lagstiftningen en koppling till både skol- och folkbiblioteksorganisationen och för att 

ta reda på dess formella och informella organisatoriska position samt analysera vilket 

organisationsfält det placeras i av lärare, rektorer och skolbibliotekarier krävs det en 

empirisk undersökning. Min ambition är att genom att intervjua lärare, skolledning 

och skolbibliotekarier angående deras syn på begreppet medie- och 

informationskunnighet få fram en bild över organisationsfältens form sett utifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv. MIK menar jag är ett aktuellt begrepp som berör både 

skola, skolbibliotek och folkbibliotek och passar därför bra som ingång för att 

diskutera skolbibliotekets roll. Att veta hur man hittar, hanterar och värderar 

information är en nödvändig samt viktig kunskap för alla medborgare i ett 

demokratiskt samhälle och där samarbetet mellan skola och skolbibliotek kan vara 

betydelsefullt för att minska den digitala klyftan. 
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1.2 Lagar och styrdokument 
Svensk skola bygger på ett styrsystem med mål- och resultatstyrning. Genom 

förordningar fastlägger regeringen grundskolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplanernas innehåll 

(Skolverket 2011). Bestämmelser om det svenska skolväsendet finns samlat i 

skollagen (SFS 2010:800).  Skolverket är den myndighet som ansvarar för 

grundskolans kunskapskrav. Skolinspektionen är en statlig myndighet som har 

tillsynsansvar för, samt granskar skolorna. Kommunerna, i sin tur, ansvarar för den 

formella organisationen och genomförandet av verksamheten. Ansvaret för att driva 

och utveckla skolan ligger på rektorer, lärare samt övrig personal där rektor har 

huvudansvaret. Kommuner och skolor har fått ett utvidgat ansvar för elevernas 

måluppfyllelse samt för uppföljning och utvärdering. Det målstyrda systemet 

förutsätter att skolorna arbetar med och ansvarar för att säkra kvalitet samt 

likvärdighet i undervisningen.  

 

I och med 2010 års skollag har, som nämnts ovan, rätten till att ha tillgång till 

skolbibliotek förts in i skollagen. Tidigare har skolbibliotek enbart funnits med i 

bibliotekslagen. I skollagen står det att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång 

till skolbibliotek” (SFS 2010:800, 2 kap. 36 §). Skollagen, i sig, definierar inte 

begreppet skolbibliotek. I förarbetena till lagen tolkas begreppet på följande sätt: 

”[…] en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till 

elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet 

med uppgift att stödja elevernas lärande” (Skolverket 2013). 

 

Skolinspektionen, som har tillsynsansvar, utgår ifrån, vid sin tillsyn av skolor, att 

följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till 

skolbibliotek: 

 
1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 

avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del 

av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra medier.  

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera 

till läsning. 

           (Skolinspektionen 2011) 

 

Både skollagen, tolkningen av den och skolinspektionens krav är en form av statlig 

styrning som skolorna är tvingade att ta hänsyn till. Dock finns tolkningsutrymme för 

skolorna i och med formuleringar som ”rimligt avstånd” samt ”kontinuerligt 

använda”. I studien har jag utgått ifrån hur ovan nämnda lagtext tolkas vid tre skolor. 
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Värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner för 

grundskolan finns samlade i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 och förkortas Lgr 11. Enligt Lgr 11 är ett av skolans uppdrag att: 

 
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 

fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  

              (Skolverket 2011, s. 9)  

 

Enligt Lgr 11 vilar det även på skolans ansvar att varje elev ”kan använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(Skolverket 2011, s. 14). Ovan nämnda uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer 

har jag valt att lyfta fram då de formuleringarna är närmast någon av de kunnigheter 

som finns invävt i begreppet MIK. I flera av grundskolans kursplaner och 

betygskriterier ligger fokus på källkritik och elevernas förmåga att vara källkritiska 

något som jag kommer att beröra i uppsatsen. 

 

I Lgr 11 framgår det även att det i rektorsuppdraget, i form av pedagogisk ledare och 

chef, ingår särskilt ansvar för att ”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får 

tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna 

söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” 

(Skolverket 2011, s. 18). Rektor har även ansvar för att ”personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter” (Skolverket 2011, s. 19). I rektorsuppdraget ingår det ytterligare 

ansvarsområden men jag har valt att lyfta fram ovanstående områden då de har 

relevans för min studie.  

 

Bestämmelser för det svenska biblioteksväsendet finns samlat i bibliotekslagen (SFS 

2013:801). KB är Sveriges nationalbibliotek och en statlig myndighet som ansvarar 

för nationell överblick, att främja samverkan och utveckling samt samla in officiell 

biblioteksstatistik. KB lyder under utbildningsdepartementet. Skolbibliotek nämns i 1 

§, 3 §, 10 §, 15 § och § 16 i bibliotekslagen. I 10 § finns följande hänvisning till 

skollagen: ”enligt 2 kap. 36§ skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

ha tillgång till skolbibliotek” (SFS 2013:801). Även 3 § kopplar samman 

bibliotekslagen och skollagen i och med formuleringen ”för skolbibliotek ansvarar 

kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna 

i 2 kap. skollagen (2010:800)” (SFS 2013:801). 

 

15 § och 16 § är bestämmelser om samverkan mellan biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet, såväl inom kommunens område som utanför kommungränsen. 

Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet och omfattas därmed av 

paragraferna.  

 

I bibliotekslagen finns det inskrivet i 17 § att kommuner och landsting ska anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanerna ska 

följas upp enligt 18 § i bibliotekslagen:  
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Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja 

samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala 

biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har 

utformats och hur de används. 

       (SFS 2013:801) 

 

Den myndighet som har ansvar för uppföljning av biblioteksplaner är Kungliga 

biblioteket. Huruvida studiens kommuner har tillgång till aktuella biblioteksplaner 

samt innehållet i dessa, då med fokus på MIK, kommer att behandlas längre fram i 

uppsatsen. 

1.3 Syfte & frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i ett nyinstitutionellt perspektiv 

undersöka inom vilket organisationsfält skolbiblioteket placeras utifrån lärares, 

rektorers samt skolbibliotekariers uppfattning av skolbibliotek. Skola och bibliotek 

har samma huvudman i form av kommunen dock är de olika formella organisationer 

med olika institutionell struktur och institutionalisering. Ett organisationsfälts struktur 

går inte att bestämma på förhand utan måste definieras utifrån empirisk undersökning. 

Medie- och informationskunnighet är ett begrepp som berör både skola och bibliotek 

och där jag menar att skolbiblioteken borde vara en naturlig samarbetspartner för 

skola. Studiens empiriska undersökning utgår ifrån begreppet medie- och 

informationskunnighet. Min ambition är att genom att intervjua lärare, rektorer och 

skolbibliotekarier angående deras syn på begreppet medie- och 

informationskunnighet få fram en bild över organisationsfältens form sett utifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv. Den övergripande frågeställningen är följande: 

 

Inom vilken organisation upplever lärare, skolledning och 

skolbibliotekarie att skolbiblioteket befinner sig?  

 

För att undersöka denna fråga har jag även tre mer empirinära frågeställningar:  

 

Hur tolkar lärare, skolledning och skolbibliotekarie begreppet medie- & 

informationskunnighet?  

 

Har lärare och skolledning samma syn på vilken samlad kompetens 

lärarna har inom medie- & informationskunnighet? Vilken 

kompetensutveckling inom området upplevs det behov av? 

 

Har lärare och skolledning någon form av samarbete med kommunens 

skolbibliotek när det gäller medie- & informationskunnighet? Hur ser 

det samarbetet i så fall ut? 

1.4 Studiens bidrag 
Förhoppningen är att uppsatsen och den empiriska undersökningen kan synliggöra 

huruvida institutionella mönster påverkar samarbetet mellan skola och skolbibliotek. 

Det finns både skol- och biblioteksforskning som diskuterar skolbibliotekets roll samt 
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pedagogiska samarbetsmöjligheter. Det har även skrivits en uppsats på mastersnivå 

som berör de svenska skolbiblioteken sett ur ett nyinstitutionellt perspektiv (Larsson 

2010). Dock finns det ingen forskning om samarbete mellan skola och skolbibliotek 

kring begreppet MIK sett ur ett nyinstitutionellt perspektiv. En gemensam nämnare 

för skola och skolbibliotek samt möjligt samarbetsområde är just medie- och 

informationskunnighet, vilket jag tillämpar mig av i den empiriska undersökningen. 

Målsättningen med studien är att öka medvetenheten kring organisationer och dess 

institutionella struktur. Vetskap om skillnaden mellan skolans och skolbibliotekets 

institutionella mönster möjliggör att samarbetet blir fruktbart. Ett samarbete som 

gagnar eleverna och deras utveckling till aktiva medborgare i ett demokratiskt 

samhälle. 

1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet finns bakgrunden till uppsatsen presenterad samt syfte och 

frågeställningar. I det följande kapitlet, kapitel 2, finns en redovisning av val av 

metod, urval samt etiska överväganden. I kapitel 3 presenteras nyinstitutionell teori 

som ligger till grund för uppsatsen. I kap 4 presenteras aktuell forskning kring medie- 

och informationskunnighet, skolbibliotek samt nyinstitutionell forskning inom skola 

och bibliotek. Studiens skolor presenteras i kapitel 5 och i det följande, kapitel 6, 

presenteras det material som samlats in vid intervjuer av rektorer, lärare och 

skolbibliotekarier. Analysen kopplar samman resultatet med den tidigare forskningen 

samt det teoretiska ramverket och finns i kapitel 7. Därefter, i kapitel 8, följer 

sammanfattning samt diskussion där syftet och forskningsfrågorna kopplas samman 

med resultaten och huruvida de är besvarade. Även reflektion kring val av metod 

samt vidare forskning finns i detta kapitel.  
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2. Metodbeskrivning  

I följande kapitel redovisas metodval, urval, etiska överväganden samt hur analysen 

av det empiriska materialet genomförts. Syftet med uppsatsen är att med 

utgångspunkt i ett nyinstitutionellt perspektiv undersöka inom vilket organisationsfält 

skolbiblioteket placeras utifrån lärares, rektorers samt skolbibliotekariers uppfattning 

av skolbibliotek. Ett organisationsfälts form går inte att kartlägga på förhand utan kan 

endast synliggöras via empirisk undersökning (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). 

Utifrån syftet och möjligheten att besvara forskningsfrågorna ur ett nyinstitutionellt 

perspektiv var en empirisk undersökning därför en relevant utgångspunkt för studien.  

2.1 Metod 
Litteraturstudien är indelad i fyra delar: begreppet medie- informationskunnighet, 

skolbibliotekets roll, teoretiska perspektivet nyinstitutionell teori samt metodik. 

Begreppet medie- och informationskunnighet och det teoretiska ramverket är läst 

samt redovisat ur både skol- och biblioteksperspektiv. Metodiklitteraturen finns som 

underlag genom arbetet med uppsatsen samt de kvalitativa intervjuerna. 

 

Medie- och informationskunnighet som ett samlat begrepp är relativt nytt och då jag 

kände en osäkerhet kring hur pass förankrat begreppet är inom skol- och 

biblioteksorganisationen valde jag kvalitativa, semistrukturerade intervjuer istället för 

enkätfrågor. Semistrukturerade intervjuer möjliggör en flexibilitet mellan antalet fasta 

frågeformuleringar och kompletterande öppna frågor (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 

2013, s. 40). På så sätt finns det en möjlighet att få svar på andra frågor och få en mer 

nyanserad bild.  Informantens kroppsspråk och tonläge ger ytterligare en dimension 

till intervjun som inte kommer fram vid skriftligt besvarande av frågor (Ahrne & 

Svensson 2013, s. 23). Intervjuerna var på förhand strukturerade i en intervjuguide 

indelad i två olika teman, skolbibliotek och begreppet medie- och 

informationskunnighet, med ett fåtal fasta frågor under varje tema (se bilaga 1 – 3). 

Informanten fick möjlighet att läsa igenom frågorna i början av intervjun och fick 

reflektera och tala fritt om det valda ämnet. Alla informanter tilläts att ställa 

följdfrågor samt hoppa över eventuella frågor de inte ville besvara.  

2.2 Avgränsningar och urval 
Uppsatsens syfte är i sig öppet vilket innebär att den empiriska undersökningen skulle 

kunna utökas och inbegripa skolchef och bibliotekschef samt politiker från respektive 

nämnd. Hur kommunerna resonerar, planerar och strukturerar sina IT-satsningar är 

frågor som ligger nära min undersökning och skulle kunna vävas in. Jag har valt bort 
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ovan nämnda vinklingar då det hade krävt en större och mer omfattande studie. Även 

antalet lärare per skola samt antal skolor och kommuner är faktorer som jag har tagit 

hänsyn till. Fler intervjuer kan ge en mer på fötterna samtidigt är intervju som metod 

tidskrävande (Ahrne & Svensson 2013, s. 24).  

 

Den ursprungliga planen var att genomföra intervjuer på tre olika skolor i en och 

samma kommun. Jag kontaktade skolornas rektorer, först via mejl och sen via telefon. 

Då jag, efter att ha varit i kontakt med åtta olika skolor, endast fått positivt svar från 

en fick jag ändra på ursprungsplanen. Jag tog kontakt med min före detta chef som är 

rektor på en skola samt en lärarvän till mig. Via dessa kontakter fick jag möjlighet att 

genomföra intervjuerna på tre olika skolor. Förändringen innebar dock att det blev tre 

olika kommuner istället för en. Istället för en studie inom en och samma kommun 

med en skolorganisation och en folkbiblioteksorganisation har jag nu fått möjlighet 

att studera flera olika kommuners formella och informella organisation. Resultatet är 

en studie med en annan vinkling än den ursprungligt tänkta.  

 

I kapitel 4, tidigare forskning, framgår det att utvecklingen har gått framåt när det 

gäller tillgången till datorer för elever och lärare (Samuelsson 2014, s. 87). En 

utveckling som berör alla skolnivåer. Jag inledde arbetet med att undersöka hur några 

kommuner planerade och genomförde sina IKT-satsningar. Resultatet visade att den 

vanligaste strukturen var att börja med elever och lärare på högstadiet och sen fylla 

på, en årskurs i taget, ner i åldrarna. Därefter tog jag beslutet att genomföra min 

empiriska undersökning inom grundskolan och årskurserna 4 – 6. Detta för att 

undersöka vilken medvetenhet kring begreppet medie- och informationskunnighet det 

finns på mellanstadiet samt huruvida det finns en tanke eller plan för arbetet med 

begreppet. Lärarna och eleverna har fått verktyg, i form av datorer och surfplattor, för 

ett konstruktivt arbete men frågan är huruvida lärarna har den didaktiska kunskapen 

för att använda dem i undervisningen. 

 

Den första kontakten togs via mejl till rektor på respektive skola där jag presenterade 

mig och syftet med intervjuerna. Kontakten med två utav skolbibliotekarierna togs via 

mejl till bibliotekschefen i respektive kommun. Den tredje skolbibliotekarien mejlade 

jag direkt. All kommunikation om tid och plats har skett via mejl. Totalt blev det nio 

intervjuer med tio olika informanter. Alla skolor i studien är kommunala skolor. 

2.3 Etik 
När man genomför forskningsintervjuer måste man vara medveten om och ödmjuk 

inför den maktobalans som finns mellan intervjuare och informant. I mötet mellan 

intervjuare och informant är det intervjuaren som ”definierar situationen, introducerar 

samtalsämnena och styr genom ytterligare frågor intervjuförloppet” (Kvale 1997, s. 

119). För att visa min respekt för informanten som person och dennes yrkesroll såg 

jag till att komma i tid och vara väl förberedd till mötet. De första minuterna av en 

intervju är viktiga eftersom det är då informanten bildar sig en uppfattning om mig 

som person samt själva intervjusituationen (Kvale 1997; Ahrne & Eriksson-

Zetterquist 2013). Trygghet i en situation är starkt sammanknutet med en känsla av 

kontroll. Om informanten upplever att han eller hon har kontroll över intervjun 

minskar maktfaktorn mellan intervjuare och informant. Genom att inleda mötet med 

en presentation av mig själv och syftet med intervjun samt vilka frågor som ligger till 
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grund för samtalet öppnade jag upp för att informanten vågade prata fritt. På samma 

sätt lät jag informanten få möjlighet att avsluta intervjun genom att fråga om det fanns 

något mer som denne vill ta upp. Valet av plats för intervju är även det av betydelse 

för att skapa trygghet och kontroll för informanten. Jag överlät därför val av tid och 

plats till informanterna.  

 

Syftet med uppsatsen är, som nämnts tidigare, att med utgångspunkt i ett 

nyinstitutionellt perspektiv undersöka inom vilket organisationsfält skolbiblioteket 

placeras utifrån lärares, rektorers samt skolbibliotekariers uppfattning av 

skolbibliotek. Jag anser att vilka kommuner, vilka skolor och namnet på 

informanterna varken är etiskt försvarbart att nämna eller relevant för besvarandet av 

forskningsfrågorna. Därför har jag valt att göra en allmän beskrivning av 

kommunerna, skolorna och informanterna. Jag har även valt att kalla dem för 

kommun 1, 2 och 3; skola 1, 2, 3 samt skolbibliotekarie 1, 2:1, 2:2 och 3 istället för 

att komma på fiktiva namn. I citaten står A för Ann-Catrin samt t.ex. L1 för lärare 1 

osv. Vid alla intervjutillfällen informerade jag informanterna om strukturen på 

uppsatsen samt deras fulla anonymitet. Den totala anonymiteten innebär att fokus blir 

det som kommit fram under intervjuerna och inte verksamheten eller tjänstemannen i 

sig. Det innebar, förhoppningsvis, en mer avspänd och oförbehållsam intervju. 

2.4 Intervjueffekter och validering 
Mina resultat samt analys bygger på de möten, samtal jag har haft med olika 

informanter. Samtal som har skett på en viss plats och ett visst tillfälle präglat av den 

sociala och språkliga kontexten (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2013, s. 37). Jag är 

medveten om att jag, som intervjuare, bär med mig förutfattade meningar och 

tankemodeller som påverkar val av datainsamling och intervju. Informanterna tilläts 

att tala fritt och diskutera frågorna och som intervjuare var det viktigt att inte avbryta 

eller lägga ord i mun. Min förhoppning är att upplägget av intervjuerna samt 

genomförandet inte styrt informanternas svar eller påverkat dem på något annat sätt. 

Mina forskningsfrågor riktades mot lärare, skolledning och skolbibliotekarie vilket 

innebar lite olika formuleringar av intervjufrågorna beroende på vem som 

intervjuades. Detta på grund av informanternas olika roller i arbetet med medie- och 

informationskunnighet.  

 

I den inledande presentationen av mig själv nämnde jag min lärarutbildning, 

yrkeserfarenhet samt den nuvarande utbildningen. Det faktum att jag är lärare kunde 

ha både positiv och negativ inverkan vid det inledande förtroendeskapandet. 

Informanten kunde uppleva en trygghet att tänka och resonera högt då jag är ”en av 

oss” eller bli tyst och kortfattad på grund av känslan att jag är ”en av dem”. Intervju 

som metod innebär även en arena, ett tillfälle, för informanten att fritt välja sätt att 

presentera sig på, att skapa en identitet (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2013, s. 57). 

Informanten kan vid intervjutillfället, utöver fakta och erfarenheter, framföra en 

förskönande eller kritisk bild av arbetsplatsen. Möjligheten finns att informanterna 

har skönmålat verksamheten samt samarbetet mellan skola och skolbibliotek. Genom 

att intervjua både lärare, skolledare och skolbibliotekarie på samma skola anser jag att 

jag har större möjlighet att se förbi förskönandet och få en samlad bild av 

organisationerna och samarbetet dem emellan.  
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2.5 Analys av empirin 
Analysen av intervjuerna började, medvetet och omedvetet, under själva intervjuerna.  

Informanternas svar på de givna frågorna, samt under intervjuerna uppkomna, har 

påverkat mitt vidare arbete med data och det empiriska materialet. Inom empirisk 

forskning lyfts tre olika tolkningsfaser fram; primär-, sekundär- och tertiär- tolkning 

(Svensson, P. 2013, s. 186). Den analys som sker på plats, under själva intervjun, är 

den primära tolkningen. I den primära tolkningen kunde jag, förutom det talade ordet, 

väva in informanternas kroppsspråk och tonläge. Arbetet med att lyssna igenom de 

inspelade intervjuerna, transkribera och citera och få ner det talade ordet till 

skriftspråk och data att bli empiriskt material, är den sekundära tolkningen. Jag har 

lyssnat igenom alla intervjuerna i sin helhet men valt att endast delvis transkribera de 

delar som jag anser är av intresse för uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Den 

sekundära tolkningen, indelad i fem olika teman, finns redovisat i resultatkapitlet. 

Anledningen till att det är just fem teman beror på att när jag hade genomfört alla 

intervjuerna och började analysera inspelningarna utkristalliserades fem stora 

områden. Intervjufrågorna lade grunden till vissa av områdena men andra dök upp 

under intervjuerna och visade sig vara en gemensam nämnare för skolorna. 

Temaindelningen är inte absolut utan svaren från de olika områdena väver in i 

varandra. I resultatdelen finns lärarnas, rektorernas och skolbibliotekariernas tankar 

och funderingar redovisade var för sig. Den sista tolkningen, den tertiära, finns 

skriftligt i analysdelen samt slutdiskussionen. Analysdelen är indelad i fyra teman 

som utgår ifrån de fyra forskningsfrågorna. Resultatdelens fem olika teman finns 

invävda i analysdelens fyra forskningsfrågor tillsammans med lärarnas, rektorernas 

samt bibliotekariernas svar satta i relation till varandra. Där ser jag på mitt empiriska 

material ur, mitt valda perspektiv, nyinstitutionell teori samt kopplar samman mina 

resultat med tidigare forskning. Nyinstitutionell teori är ett perspektiv som funnits 

med under hela processen men som jag tydliggör för läsaren i analysavsnittet och i 

slutdiskussionen. Svårigheten med att se på sitt arbete med en specifik teori är att ha 

en öppen blick och på så sätt undvika att enbart se det som tidigare har setts 

(Rennstam & Wästerfors 2013, s. 202).  
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3. Teoretiskt ramverk 

Uppsatsen utgår ifrån nyinstitutionell teori. De delar inom teorin som ligger till grund 

för studien finns redovisade i följande avsnitt. Inledningsvis finns en allmän 

redogörelse för huvuddragen inom teorin samt begrepp, och i den andra halvan av 

kapitlet finns en beskrivning av de specifika teoretiska delarna för studien med fokus 

på organisationsfält, connectedness och institutionell isomorfism. Uppsatsen bygger 

på begreppet organisation definierat som en tydlig struktur med ämbeten, 

rollinnehavare och anläggningar (Linde & Svensson 2013a, s. 13). Begreppet 

institution kan ses som kulturella och normativa mönster, sociala strukturer inom en 

organisation (Scott 2001, s. 48). Däremot behandlar nyinstitutionell teori inte de 

konkreta handlingarna som utförs av de verksamma inom organisationerna. Inte 

heller kan detaljer och bakomliggande mekanismer synliggöras eller förklaras.  

3.1 Institutionalisering 
En institution kan förstås som en struktur eller ett mönster, för gemensamma 

handlingar, formade under flera generationer (Eriksson-Zetterquist et al 2012, s. 280). 

De gemensamma handlingarna är medvetet eller omedvetet bildade för att skapa 

trygghet inom en organisation. Handlingarna skapar ordning, stabilitet och 

förutsägbarhet och gör det möjligt för oss att förstå och kontrollera vår omvärld. 

Genom upprepning av vissa handlingar, under en lång tid, skapas ett mönster och 

handlingar som från början var individuella har blivit allmänt gällande och norm 

inom organisationen. Inom en organisation är alltid de institutionella strukturerna, 

och sorteringen av dem, gemensamma (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 17). Om man 

som verksam inom en organisation bemästrar de institutionella mönstren minskar 

antalet val och beslut som måste göras då grunden i arbetet redan är definierad. När vi 

går in i ett möte med en organisation har vi medvetet och omedvetet en uppfattning 

av den specifika organisationens institutionella mönster och anpassar oss efter det. 

Missförstånd och konflikter uppstår då aktörer inom organisationen och besökare har 

olika förkunskaper om och syn på det specifika institutionella mönstret för den 

berörda organisationen. På samma sätt som att förutbestämda mönster skapar trygghet 

skapar institutionaliseringen en kontroll av mänskliga handlingar vilket innebär att 

kontroll är en del av en institution (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 17). De verksamma 

inom en organisation har en mer eller mindre villkorad frihet och deras val och beslut 

är i hög grad begränsade av institutionella faktorer. Institutionalisering är en 

tidskrävande process då det krävs en gemensam historia för att bilda och fastställa 

inbördes handlingar (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 19). Handlingar som går i arv 

inom organisationen. Beslut som i början är transparenta och lätta att ändra på blir 

efter hand en del av organisationen – så har vi alltid gjort. Institutionen har vuxit, 

förankrat sig och blivit reell.  
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Institutionell teori lyfter fram och synliggör organisationers handlande, både formellt 

och informellt, samt deras relationer till och påverkan från omgivande organisationer 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 5). Den tidiga institutionella teorin bygger på tanken att 

organisationen ständigt anpassar sig till det interna och externa och att 

institutionalisering är något som sker inom organisationen som förändras på sitt unika 

sätt (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 62). I den tidiga institutionella teorin tar man inte 

hänsyn till olika organisationers påverkan på varandra utan ser alla som individuella, 

organisationer med egen institutionalisering. Det som man inom den nya 

institutionella teorin fokuserar på är ”de organisatoriska strukturer och processer som 

är gemensamma för hela branscher och sträcker sig över funktionsgränser och 

geografiska gränser” (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 64). Istället för att titta på de 

faktorer som gör institutioner individuella och unika började man intressera sig för de 

faktorer som var lika mellan organisationerna. Nya organisationer skapas kring gamla 

och ett sätt att skapa legitimitet, samt ökad sannolikhet för överlevnad för de nya 

organisationerna, är att ta efter de gamla organisationernas rationaliserade 

institutionaliserade strukturer (Meyers & Rowan 1977, s. 340). Eriksson-Zetterquist 

(2009, s. 63) skriver att nyinstitutionell teori grundas på två centrala verk nämligen 

Meyers och Rowans artikel Institutionalized Organizations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony publicerad 1977 och DiMaggios och Powells artikel The Iron 

Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collectiv Rationality in 

Organizational Fields publicerad 1983. DiMaggio och Powell (1983, s. 147) anser att 

en organisation samt dess kringverksamma organisationer blir mer och mer lika 

varandra, att det sker en homogenisering. Homogeniseringen sker då de olika 

organisationerna bildar ett gemensamt organisationsfält (DiMaggio & Powell 1983, s. 

147).  

3.2 Organisationsfält 
Definitionen av organisationsfält, enligt DiMaggio och Powell, är de organisationer 

som tillsammans vidmakthåller ett erkänt institutionellt område oavsett dess inbördes 

roller (1983, s. 148). Begreppet organisationsfält är sammankopplat med begreppen 

connectedness och structural equivalence (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). 

Connectedness, menar DiMaggio & Powell (1983, s. 148), är de transaktioner eller 

utbyte av tjänster och personal som finns mellan organisationer och som kopplar dem 

samman. Structural equivalence är organisationer som håller samma position, med 

likartade roller, inom sina respektive organisationsfält utan att vara sammankopplade 

med varandra (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). I början, när ett organisationsfält 

håller på att etableras, är organisationerna olika varandra. När fältet väl har blivit 

etablerat uppstår det ofrånkomligt en homogenisering av organisationerna (DiMaggio 

& Powell 1983, s. 148). Homogenisering av organisationsfälten innebär spelrum för 

maktrelationer, kring vilka institutionella mönster som ska få påverka 

organisationerna (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 76). När en förändring sker inifrån en 

organisation tar man hänsyn till organisationens institutionella struktur. 

Organisationer inom samma organisationsfält som anammar idéen om förändring gör 

det utan att anpassa den till sin organisation eller sin institutionella struktur. Genom 

att anamma idén uppnås legitimitet utan någon reell förbättring av verksamheten 

(Meyer & Rowan 1977, s. 355). Ett organisationsfält går inte att bestämma på förhand 

utan kan endast definieras via empirisk undersökning (DiMaggio & Powell 1983, s. 
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148). Uppsatsen utgår ifrån DiMaggio och Powells definition av organisationsfält, 

begreppet connectedness samt isomorfism.  

3.3 Isomorfism  
DiMaggio och Powell (1983, s. 150) använder sig av begreppet isomorphism.  

Isomorfism är resultatet av den homogenisering som ofrånkomligt sker när ett 

organisationsfält har formats. DiMaggio och Powell lyfter fram tre olika former av 

isomorfism; tvingande (coercive isomorphism), imiterande (mimetic isomorphism) 

samt normativ (normative isomorphism) (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 78). Alla tre 

isomorfismerna eller krafterna kan påverka organisationerna inom fältet samt 

institutionaliseringen, dock är de tre analytiska kategorier som inte alltid går att 

särskilja i ett empiriskt material (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 78). 

3.3.1 Tvingande  
Tvingande isomorfism är när organisationer utsätts för både formellt och informellt 

tryck från organisationer som de är i beroendeställning till. Trycket kan även vara i 

form av kulturella förväntningar från den samhällssektor som organisationen verkar 

inom (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). En starkt tvingande kraft är staten som med 

hjälp av lagar påverkar organisationernas riktning. För skola och bibliotek är 36 § i 

2010 års skollag en tvingande kraft som har en direkt påverkan på dem båda och 

deras respektive organisationsfält. Dock menar jag att formuleringen ”ska ha tillgång 

till skolbibliotek”, i 36 § i skollagen, är vag och öppnar upp för olika tolkningar (SFS 

2010:800). Skolinspektionen har sammanställt sin tolkning av lagen i tre stycken krav 

och som de använder sig av vid sina inspektioner (Skolinspektionen 2011). Men 

liksom i lagen finns det här möjlighet till lokala tolkningar i och med formuleringen 

”[…] eller på rimligt avstånd från skolan” (Skolinspektionen 2011). De vaga 

formuleringarna kan öppna upp för informella tvingande krafter. För skolorna är 

läroplanerna ett annat exempel på statligt tvingande krafter. En statlig tvingande kraft 

för folkbiblioteken är 17 § och 18 § i bibliotekslagen där det står skrivet att 

kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet samt att de ska följas upp 

av en av staten utsedd myndighet (SFS 2013:801). Läroplanerna för 

skolorganisationen är nationella och gäller alla skolor oavsett huvudman. 

Biblioteksplanerna är lokala och anpassade efter den lokala samhällsstrukturen.   

3.3.2 Imiterande  
Ett sätt att ta sig an en ny uppgift för en organisation kan vara att titta på och imitera 

de organisationer som de anser vara mer framgångsrika (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 

80). På så sätt undviker man att lägga tid och pengar på att komma fram till en egen 

lösning. Imitation av andra organisationer kan ske både medvetet och omedvetet, från 

den som imiterar men även från den som blir imiterad (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 

80). I och med att skolorna, enligt lag, är skyldiga att se till så att eleverna har tillgång 

till skolbibliotek har skolorna fått en uppgift som måste lösas och det relativt snabbt. 

Utifrån ett imitationsperspektiv menar jag att det är intressant att se om det finns ett 

mönster när det gäller skolornas val av lösningar. Man kan tänka sig att den snabbaste 

lösningen på problemet är att imitera andra skolor men man kan även tänka sig att 

skolorganisationen väljer att imitera biblioteksorganisationen.  
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3.3.3 Normativ  
Den tredje formen av isomorfism är de normativa krafterna som ”kommer från 

inflytandet från professioner och utbildningar, som påverkar vad som är det rätta 

sättet att göra saker” (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 80). De normativa krafterna 

uppstår ur en yrkeskårs behov av att ha samma syn och förståelse för yrket, 

professionalism. Professionalism, i dagens samhälle, påverkas av det stigande kravet 

på formellt utbildad personal samt utvecklandet av nätverksgrupper mellan olika 

organisationer (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 81). Normativa krafter som påverkar 

både skol- och biblioteksvärlden är det begränsade antalet lärosäten för utbildning till 

lärare respektive bibliotekarie. När det gäller lärare har staten infört krav på 

legitimering för lärare, en form av både tvingande och normativ kraft. Rektorer och 

bibliotekschefer är båda exempel på små yrkesgrupper, sammanlänkade av nätverk, 

och som, när de byter jobb, oftast går från samma typ av organisation som den egna. 

När de gör det bidrar de till att normer för organisering förs vidare (Eriksson-

Zetterquist 2009, s. 81). 

3.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Institutionell teori lyfter fram och synliggör organisationers formella och informella 

handlande samt deras relationer till och påverkan från omgivande organisationer. 

Inom nyinstitutionell teori intresserar man sig för de faktorer som är lika mellan 

organisationerna. Uppsatsen bygger på begreppet organisation, definierat som en 

tydlig struktur med ämbeten, rollinnehavare och anläggningar, samt begreppet 

institution sett som kulturella och normativa mönster samt sociala strukturer inom en 

organisation. Studiens skolor och skolbibliotek är både formella organisationer med 

organisatorisk struktur fastställd av respektive huvudman och institutioner med gamla 

ärvda normativa strukturer och förväntningar.  

 

Nya organisationer skapas kring gamla och ett sätt att skapa legitimitet, samt ökad 

sannolikhet för överlevnad för de nya organisationerna, kan vara att ta efter de gamla 

organisationernas rationaliserade institutionaliserade strukturer. En organisation samt 

dess kringverksamma organisationer blir, på så sätt, mer och mer lika varandra, det 

sker en homogenisering. Homogeniseringen sker då de olika organisationerna bildar 

ett gemensamt organisationsfält. Definitionen av organisationsfält är de 

organisationer som tillsammans vidmakthåller ett erkänt institutionellt område oavsett 

dess inbördes roller. Organisationsfältens form går inte att bestämma på förhand utan 

måste definieras med hjälp av empirisk undersökning. Begreppet organisationsfält är 

sammankopplat med begreppen connectedness och structural equivalence. 

Connectedness är de transaktioner eller utbyte av tjänster och personal som finns 

mellan organisationer och som kopplar dem samman. I analysen av det empiriska 

materialet går det att utläsa huruvida det finns någon form av connectedness mellan 

studiens skolor och skolbibliotek. Structural equivalence är organisationer som håller 

samma position, med likartade roller, inom sina respektive organisationsfält utan att 

vara sammankopplade med varandra. I min undersökning förstår jag skolorna som 

ingår i studierna som exempel på organisationer som håller samma position, med 

likartade roller, inom sina respektive organisationsfält, den svenska skolan, utan att 

vara sammankopplade med varandra. Huruvida det finns structural equivalence 
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mellan studiens skolbiblioteksorganisationer går att utläsa i analysen av det empiriska 

materialet. 

 

När organisationsfält formas uppstår det en homogenisering av organisationerna inom 

fältet. Isomorfism påverkar och påskyndar homogeniseringen. Det finns tre former av 

isomorfism; tvingande, imiterande och normativa. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

och skollagen (SFS 2010:800) kan vara exempel på formell tvingande isomorfism för 

uppsatsens skolor och skolbibliotek. Informell tvingande kraft kan t.ex. vara 

elevernas, föräldrarnas och samhällets förväntningar samt krav på skolorna och 

skolbiblioteken i studien. Imiterande isomorfism är när den organisation med minst 

resurser och legitimitet inom ett organisationsfält börjar likna den organisation som 

den anser vara resursstark och mer framgångsrik. Imitation av organisationer kan ske 

både medvetet och omedvetet. De normativa krafterna uppstår ur en yrkeskårs behov 

av att ha samma syn och förståelse för yrket, professionalism. Lärarna och 

skolbibliotekarierna i studien representerar olika yrkeskategorier och normativa 

krafter kan påverka deras samarbete. Tvingande, imiterande och normativ isomorfism 

samt connectedness är de verktyg jag har för att undersöka inom vilket 

organisationsfält skolbiblioteket placeras utifrån lärares, rektorers samt 

skolbibliotekariers uppfattning av skolbibliotek.  
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4. Tidigare forskning  

Följande kapitel är indelat i tre block; medie- och informationskunnighet, 

skolbibliotekets roll samt nyinstitutionell teori sett ur ett skol- och biblioteks-

perspektiv. Medie- och informationskunnighet är ett begrepp som jag menar berör 

både lärare och skolbibliotekarier och som är ett möjligt samarbetsområde. Begreppet 

är ungt vilket innebär att, i detta kapitel, finns det även redovisat forskning om 

närliggande begrepp. I mitten av kapitlet finns forskning kring skolbibliotekets 

komplexitet redovisat och sist finns forskning kring nyinstitutionell teori. 

Nyinstitutionell teori har formats och utvecklats under de senaste årtiondena inom 

olika akademiska discipliner. Litteraturstudien utgår huvudsakligen från skol- och 

biblioteksforskning som använder ett nyinstitutionellt perspektiv. Dock finns det inte 

så mycket skrivet utan även forskning kring andra organisationer, som arbetar med 

människor, till exempel socialförvaltningar och rättsvårdande finns med, för att se hur 

ett nyinstitutionellt perspektiv kan användas. Jag har valt att utgå ifrån nordisk 

forskning då de nordiska ländernas formella organisatoriska struktur inom bibliotek 

och skola påminner om varandra.  

4.1 Medie- och informationskunnighet ur ett lärandeperspektiv 
MIK är, som nämnts i kapitel 1, ett samlingsbegrepp där bland annat informations- 

och mediekunnighet samt digital kunnighet är invävt. Biblioteksväsendets intresse för 

informationskompetens menar Limberg, Sundin och Talja (2009, s. 38) är starkt 

sammankopplat med den användarundervisning som historiskt funnits för att hjälpa 

biblioteksbesökarna att hitta. När det gäller skolväsendet är det begreppen digital 

kompetens och mediekompetens som har dominerat forskningen och nationella 

riktlinjer istället för informationskompetens (Francke & Gärdén 2013, s. 148). 

Samuelsson (2014, s. 20) skriver att grundskolans läroplaner har fokus på källkritik. 

Dock är källkritik i sig inte uteslutande kopplat till digital kompetens utan en kunskap 

som behövs oavsett form på information (Samuelsson 2014, s. 20). I grundskolans 

kursplaner och betygskriterier är det svårt att finna mål och kunskapskrav som 

uttryckligen är kopplade till användning av informations- och kommunikationsteknik 

utöver källkritik (Samuelsson 2014, s. 21). Begreppet information är svårdefinierat 

och inom forskningen finns det flera, mer eller mindre, täta och tydliga tolkningar 

(Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 39). Informationskompetens härstammar från 

engelskans information literacy. Literacy betyder läs- och skrivkunnighet på svenska. 

Dock är ordet mångfacetterat och dess djup försvinner vid översättningen. Den läs- 

och skrivkunnighet som vävs in i ordet literacy inbegriper både den rent tekniska 

förmågan att avkoda ord och förmågan att utvinna kunskap ur samt reflektera över 

informationens ursprung och tillgänglighet (Rivano Eckerdal & Sundin 2014, s. 13). 

Den tekniska utvecklingen har inneburit en förändrad syn på vilka förmågor som 
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krävs för att vara läs- och skrivkunnig. Förutom att kunna läsa, skriva och räkna krävs 

det, i dag, även förmågan att ”söka, sovra, bedöma och använda information för 

kunskapsbildning” (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 38). Den tekniska utvecklingen 

har även inneburit att alla kan både konsumera information och producera den. 

Kontrollen av det användargenerade materialet sker inte längre före publicering utan 

efter, vilket ställer krav på källkritisk förmåga hos användaren (Limberg, Sundin & 

Talja 2009, s. 61) 

 

I och med informationsteknikens intåg och utbredning under slutet av 1990-talet blev 

det krav på att utbildningsväsendet skulle anpassa sig, och datorn samt annan 

informations- och kommunikationsteknik lyftes fram som verktyg för elevers lärande 

(Alexandersson & Limberg 2009, s. 86). Aktuell forskning visar att elevens bakgrund 

spelar väldigt stor roll för hur, och till vad, den digitala tekniken används och att 

skolan har ett viktigt uppdrag för att ge alla elever möjligheten att bli aktiva 

samhällsmedborgare (Samuelsson 2014, s. 29). För att skapa en utvecklande 

lärandemiljö krävs det en medvetenhet samt en vision om hur och till vad tekniken 

ska användas (Francke & Gärdén 2013, s. 159). Alexandersson och Limberg (2009, s. 

88) påpekar att det inte är tekniken i sig, antalet datorer som påverkar kvaliteten på 

lärandet. Svensk skola har under samma period, som den tekniska utvecklingens 

frammarsch, gått från lärarstyrd undervisning till elevcentrerat/undersökande 

arbetssätt med bland annat informationssökning via Internet (Alexandersson & 

Limberg 2009; Säljö et al 2011). Ett arbetssätt som förstärks av den nya 

informationstekniken. Alexanderssons och Limbergs (2009, s. 93) samt Lundhs 

(2011, s. 55) forskning visar på att om lärare och bibliotekarie ger eleverna för stort 

ansvar vid eget arbete kan det innebära att sökandet efter information, sorterandet och 

sammanställning samt redovisning blir viktigast, inte kunskapsinnehållet. Elever har 

en förförståelse för hur skolarbete är uppbyggda och eftersträvar att finna ”rätt svar”. 

Vid eget arbete är det lätt att eleverna söker och återger faktakunskaper då fakta är 

något som är avgränsat och som oftast går att avgöra som rätt eller fel (Alexandersson 

& Limberg 2009, s. 94). Dock visar forskning att eleverna, när de söker fakta, missar 

kunskapsinnehållet och även en djupare förståelse (Alexandersson och Limberg 2009, 

s. 95). Resultatet blir att det är datoranvändandet i sig som görs till innehåll och 

kunskapen, inte förståelse inom det ämnesteoretiska området. Forskning visar även på 

vikten av att lärare och bibliotekarie finns med under hela arbetsprocessen, hjälper 

eleven att välja forskningsbara frågor, vägleder eleven när det gäller urval av källor, 

relevansbedömningar och bearbetning av information samt ger eleven meningsfull 

återkoppling under arbetsprocessen och på resultatet (Limberg 2014, s. 33). Elever, 

som inte klarar av att på egen hand strukturera sitt eget arbete, riskerar att hamna 

utanför i dagens kunskapssamhälle, om de inte får vägledning under arbetets gång 

(Alexandersson & Limberg 2009, s. 97). 

 

Inom pedagogisk forskning finns begreppet stödstrukturer, scaffolding, vars betydelse 

är när en vuxen hjälper barnen att utvecklas utifrån det de kan och stödjer dem i 

arbetet med det de inte kan (Francke & Gärdén 2013, s. 180). Stödstrukturer, för en 

elev, vid arbete med informationssökning kan vara tydliga instruktioner med koppling 

till kursplaner och betygskriterier men även pedagogisk guidning från lärare och 

bibliotekarie i form av handledning eller referenssamtal (Francke & Gärdén 2013, s. 

180). För ett utvecklande arbete med informationskompetens krävs det att lärare, 

elever och bibliotekarie har gemensamma stödstrukturer samt att lärare och 



 

 24 

bibliotekarie har ett aktivt samarbete när uppgifter ska formuleras samt stödstrukturer 

skapas (Francke & Gärdén 2013; Kuhlthau 2006). Forskning visar att elevers 

informationskompetens inte är avhängt skolbibliotekets storlek, antal datorer eller 

tillgång till databaser utan det centrala är att eleverna förstår vad som förväntas av 

dem samt vilka stöd och redskap de har tillgång till (Francke & Gärdén 2013, s. 181). 

Samuelsson (2014, s. 94) skriver i sin avhandling att skolorna har mer fokus på 

tekniska lösningar än pedagogiska diskussioner och att lärarnas bristande 

ämnesdidaktiska digitala kompetens resulterar i att eleverna själv får bestämma hur 

de ska gå tillväga vid informationssökning. Säljö med kollegor (2011, s. 179) erfar 

däremot att lärarna, i deras empiriska undersökning, är aktiva i flera avseenden under 

hela processen med grupp- och projektorganiserade arbetsformer. 

4.2 Forskning kring skolbibliotekets roll 
Skolbibliotekets identitet kan vara svårdefinierad då den är sammanlänkad med både 

skola och folkbibliotek, två verksamheter med olika målsättningar, ideal och 

historiska traditioner (Limberg & Lundh 2013, s. 46). Dock menar Limberg och 

Lundh (2013, s. 61) att komma fram till en gemensam, nationell definition av 

skolbibliotek inte på något sätt skulle hjälpa de lokala skolbiblioteken i sig med de 

problem de har. Befintliga definitioner, framtagna av tillsynsmyndigheter och 

nedskrivna i styrdokument, bör inte tolkas som tvingande utan ses som stöd i det 

lokala utvecklingsarbetet, anser Limberg och Lundh (2013, s.61).  

 

Ofta är man ensam på en skola som skolbibliotekarie och samarbetet med lärare 

innebär att man ska samarbeta med en annan profession som innehar andra 

kunskaper, föreställningar och värderingar (Gärdén 2013, s. 99). Gärdén (2013, s. 

100) menar att skolbiblioteken i sin tur är komplexa system med flera olika 

perspektiv att förhålla sig till, till exempel barn och ungas, skolans eller 

skolbibliotekets. Limberg och Lundh (2013, s. 37) påtalar den stora skillnaden mellan 

skolbiblioteken i Sverige. Skolbibliotekets uppgifter och ställning i en kommun 

förhandlas på lokal nivå mellan skolledning, lärare och skolbibliotekarie. Detta 

innebär att det kan finnas stora skillnader, inte bara mellan kommuner, utan även 

inom en och samma kommun. Huruvida skolbiblioteket får en framskjuten plats på en 

skola eller ej, har visat sig hänga starkt samman med skolledningens inställning till 

skolbiblioteket och skolbibliotekariens arbete (Limberg 2003, s. 80).  

 

Forskning visar på att det finns en stor osäkerhet mellan lärare och skolbibliotekarier 

om deras inbördes roller samt ansvarsfördelning (Limberg 2003; Francke & Gärdén 

2013). Alexandersson och Limberg (2004, s. 79) skriver att det sker en kulturkrock i 

mötet mellan lärare och skolbibliotekarier som yrkeskategorier. Lärare upplever en 

osäkerhet när det gäller skolbibliotekariernas kunskaper om skolans mål och 

skolbibliotekarier upplever en osäkerhet när det gäller lärares kunskaper om 

klassifikationssystem och bibliotekets uppbyggnad (Alexandersson & Limberg 2004, 

s. 79). Limberg och Lundh (2013, s. 37) argumenterar för att den nya lagstiftningen, 

med skolbibliotek i både skol- och bibliotekslag, kan skapa nya förutsättningar för 

skolbiblioteken, utöver den traditionella synen på dess pedagogiska roll inom 

litteratur och läsning, språkutveckling och självständigt lärande. 
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Francke och Hanell (2014) nämner sociala mediers potential inom undervisningen. 

Deras erfarenhet är att varken elever, lärare eller skolbibliotekarier ser sociala medier 

som en naturlig del av skolarbetet. Francke och Hanell (2014, s. 56) anser att 

skolbibliotekarierna kan spela en viktig roll i att lyfta fram olika sociala mediers 

potential samt olika sociala mediegenrer, dess ursprung och skillnader i språkmiljö. 

Gärdén (2014, s. 70) lyfter fram att bibliotekens arbetsmetoder och fokus bör 

förändras i och med nya styrdokument inom skolan och ny teknik. Tyngdpunkten för 

biblioteken, både skol- och folkbiblioteken, bör nu ligga på användning av 

information, informationssökning samt aktivt samarbete med utbildningsväsendet 

(Gärdén 2014, s. 70). 

4.3 Nyinstitutionell forskning inom bibliotek och skola  
Skola och bibliotek innehar en central plats i samhället och vi, som medborgare, har 

vissa förväntningar på hur organisationerna ska vara uppbyggda och fungera 

(Andersen 2008, s. 41). Bilden av hur ett bibliotek eller en skola ska vara, våra 

förväntningar och känslan av igenkänning, skapas i vårt möte med organisationen. 

Andersen (2008, s. 41) lyfter fram att det är vissa behov eller aktiviteter som gör att vi 

söker oss till ett bibliotek. Redan som barn lär vi oss, genom skolan, vilka aktiviteter 

eller behov som biblioteket kan hjälpa oss med. En kunskap som vi bär med oss som 

vuxna och som formar våra förväntningar på vad ett bibliotek är. Kann-Rasmussen1 

(Kann-Christensen 2008, s. 141) anser att institutionell teori är en teori som kan 

synliggöra hur socialt konstruerade mönster blir institutionaliserade. Den 

rutinmässiga reproduktionen bidrar till att institutioner innehar en egen logik, är svåra 

att förändra samt det tar lång tid att genomföra förändringar i dem (Kann-Christensen 

2008, s. 141). När Andersen (2008, s. 41) skriver att vi har vissa förväntningar och 

behov av igenkänning när vi går till ett bibliotek är det bibliotekets institutionella 

mönster och struktur vi letar efter. Förväntningar från samhället, i stort, och från den 

enskilda individen. Samma förväntningar och behov av igenkänning finns det på den 

svenska skolan. Larsson (2010) skriver i sin masteruppsats Dubbla uppdrag: En 

kvalitativ studie av två profilerade och integrerade folk- och skolbibliotek om 

bibliotekariernas tankar kring skillnaderna i institutionellt mönster mellan folk- och 

skolbibliotek. Utifrån nyinstitutionell och skandinavisk institutionell teori fann 

Larsson (2010, s. 62) att normativa krafter påverkar utformningen av 

skolbiblioteksverksamheten och samarbetet mellan två olika professioner, lärare och 

bibliotekarier. Med hjälp av begreppet organisationsfält kan man synliggöra inom 

vilka gränser de institutionella processerna verkar (Scott 2001, s. 43).  

4.3.1 Organisationsfält inom bibliotek och skola 
Konkurrens och institutionalisering leder till att organisationer inom ett fält blir mer 

lika varandra. Inom forskningen, som nämnts ovan, använder man sig av begreppet 

isomorfism för att beskriva homogeniseringen som sker (DiMaggio & Powell 1983, s. 

149). Kann-Rasmussen (Kann-Christensen 2006) utgick ifrån nyinstitutionell teori 

och begreppet institutionell isomorfism och lämplighetslogik (logic of 

appropriateness) i sin undersökning av det danska biblioteksväsendet. I artikeln At 

                                                 
1 Kann-Rasmussen hette tidigare Kann-Christensen 
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trække på samme hammel går Kann-Rasmussen igenom hur hon genom att använda 

sig av isomorfism som analysmetod gjort en jämförelse av biblioteksstyrelsens och 

biblioteksförbundets policys i samband med utvecklingsbidrag. Hon utgick ifrån att 

biblioteksstyrelsen och biblioteksförbundet är delar av ett och samma 

organisationsfält. Resultatet av undersökningen visar på att det, trots skillnaderna 

mellan den statliga styrelsen och det fackliga förbundet, finns en samsyn när det 

gäller kriterier för utvecklingsbidrag. I sin förlängning innebär det att det blir en 

homogenisering av det danska biblioteksväsendet då biblioteken härmar de bibliotek 

som har fått beviljat bidrag (Kann-Christensen 2006, s. 40). Kann-Rasmussens 

undersökning är gjord på biblioteksväsendet i sin helhet, det vill säga på makronivå 

och ett organisationsfält. Inom forskning lyfts det fram en vidare användning av 

fältperspektivet, att förutom påvisa homogenisering även synliggöra hur 

organisationer interagerar med sin omgivning (Linde & Svensson 2013b, s. 179). 

Begreppet organisationsfält som analytisk enhet är inte helt oproblematiskt och det 

finns forskare som efterlyser mer empirisk prövning för att få en tydlighet i 

definitionen (Svensson, K. 2013).  

 

Jag arbetar, i denna uppsats, som introducerades i kapitel 1 utifrån DiMaggios och 

Powells definition av begreppet organisationsfält och utgår ifrån att skola och 

folkbibliotek är två olika formella organisationer med olika institutioner och 

institutionalisering och har därför olika organisationsfält. Skolbiblioteket har, via 

lagstiftningen en koppling till både skol- och folkbiblioteksorganisationen och för att 

ta reda på dess formella organisatoriska position samt organisationsfält krävs det en 

empirisk undersökning. Jag har, till skillnad från Kann-Rasmussen, valt att utgå från 

ett mikroperspektiv med enskilda skolor och bibliotek i tre olika kommuner istället 

för skola och bibliotek på nationell nivå. Kann-Rasmussen (Kann-Christensen 2008, 

s. 154) nämner att traditionell institutionell teori är intressant på makronivå medan 

nyinstitutionell teori går att använda vid analys på båda nivåerna.  

4.3.2 Isomorfism inom bibliotek och skola  

Tvingande isomorfism  

Staten har huvudansvaret för att formulera de nationella styrdokumenten för det 

svenska skolväsendet t.ex. skollag, läroplan, kursplaner och betygskriterier 

(Fredriksson 2010, s. 20). För den enskilda skolan innebär det att den ska förhålla sig 

till både den lokale huvudmannen, som kan vara kommunen eller privat aktör, och 

staten. Styrningen kan tolkas som en form av tvingande isomorfism. Organisationerna 

kan bli både formellt tvingade till en likformighet och informellt då de, för att uppnå 

legitimitet, följer de riktlinjer som andra organisationer följer. På samma sätt är 

biblioteken styrda av både bibliotekslagen och lokala biblioteksplaner. Kann-

Rasmussen (Kann-Christensen 2006, s. 39) nämner hur den danska 

biblioteksstyrelsen blev tvingade att avsätta extra utvecklingsmedel för att följa 

bibliotekslagen från år 2000. I sin avhandling Forestillinger om forandringer – 

Organisatoriske forandringer i to danske folkebiblioteker (2009, s. 32) gör Kann-

Rasmussen en jämförelse mellan skola och bibliotek och formen av vetenskaplig 

forskning. Hon lyfter fram att kopplingen mellan mål och medel inom skolans värld 

är förankrat i evidensbaserad forskning kring pedagogiska metoder. Inom den danska 

biblioteksvärlden finns inte samma koppling mellan mål och medel, anser Kann-
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Rasmussen, utan där är det den institutionella kontexten och lämplighetslogik som 

väger tyngre. När det finns en osäkerhet kring förhållandet mellan mål och medel 

ökar sannolikheten för att organisationer tar efter och agerar som de organisationer de 

uppfattar som framgångsrika (Kann-Christensen 2006, s. 39). Inom skolan har lärarna 

fått större formell frihet i att planera och utforma undervisningen i syfte att nå de 

nationella målen (Fredriksson 2010, s. 21). Dock har den statliga kontrollen, genom 

Skolinspektionens tillsynsarbete, ökat och lärarnas arbeten samt skolornas 

måluppfyllelse av de nationella styrdokumenten granskas i större utsträckning än 

tidigare (Fredriksson 2010, s. 20).  

 

En form av tvingande isomorfism som kan vara gemensam för både skola och 

bibliotek är det ökade kravet på marknadsanpassning. Det danska systemet, där 

biblioteken söker utvecklingsbidrag från staten och fackförening, medför en ökad 

konkurrens om medlen mellan biblioteken (Kann-Christensen 2006, s. 40). Kann-

Rasmussens (Kann-Christensen 2006) analys av bidragen visade att både stat och 

fack har samma framtidssyn och ger bidrag till samma prioriterade områden. När 

bibliotek söker bidrag bekräftar och förstärker de den visionen samtidigt som de 

befäster konkurrensen mellan biblioteken och vilka spelregler som gäller (Kann-

Christensen 2006, s. 40). Konkurrensen om bidragen leder till imiterande isomorfism, 

där biblioteken härmar de bibliotek som har fått bidrag. Skolorna tvingas att bli 

marknadsanpassade i och med införandet av skolpengssystemet samt att det blev 

tillåtet med privata aktörer (Fredriksson 2010, s. 19). Elevernas fria val av skola har 

stor påverkan på skolornas ekonomi och lärare och skolledning tvingas att inta ett 

marknadsorienterat förhållningssätt (Fredriksson 2010, s. 21). Det 

marknadsorienterade förhållningssättet kan tolkas som en form av informell 

tvingande isomorfism då skolorna konkurrerar om eleverna samt den medföljande 

skolpengen.  

 

Inom forskning lyfts det fram att de svenska biblioteken är en offentlig institution 

med stark legitimitet hos medborgarna och vars uppgift inte är att gå med maximal 

vinst (Hansson 2010, s. 40). Hansson skriver även att biblioteksväsendet är känsligt 

för sociala och ekonomiska förändringar men anpassar sig väldigt snabbt och är 

öppna för att testa nya organisationsmodeller (2010, s. 52). Samtidigt har det visat sig 

att användarna inte efterfrågar förändringarna utan de är, som Andersen (2008, s. 41) 

nämnde, ute efter igenkänning och trygghet. Evjen & Audunson (2009) fann dock att 

användarna var öppna för förändring så länge som biblioteket förblev öppet för alla 

och inte blev kommersialiserat. Det finns dock forskare, med annat perspektiv än 

institutionell teori, som har försökt att räkna ut kostnaden för varje arbetsuppgift och 

tjänst som biblioteken genomför (Hawkins, Morris & Sumsion, 2003). På det sättet 

skulle man kunna sätta en prislapp på bibliotekets tjänster och visa sitt värde i 

förhållande till t.ex. skolväsendet.  

Imiterande isomorfism 

Imiterande isomorfism sker när det finns en osäkerhet inom en organisation och man 

väljer att imitera andra, enligt dem mer framgångsrika organisationer, istället för att 

finna en egen lösning (Eriksson-Zetterquist et al (2014); DiMaggio & Powell (1983)).  

Kann-Rasmussen (Kann-Christensen 2006, s. 39) skriver att imiterande isomorfism är 

resultatet av osäkra villkor, när man är osäker på relationen mellan mål och medel. 

Utvecklingsbidragen för de Danska biblioteken, där biblioteken härmar de bibliotek 
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som fått bidrag, är ett tydligt exempel på imiterande isomorfism, enligt Kann-

Rasmussen (Kann-Christensen 2006, s. 39).  

 

Konkurrens om eleverna och medföljande skolpeng kan vara en faktor som leder till 

att skolorna imiterar de skolor som de anser vara mer lyckade (Fredriksson 2010, s. 

174). Genom imiterande isomorfism kan det marknadsorienterade synsättet sprida sig 

inom det svenska skolväsendet. Fredriksson (2010, s. 174) skriver att lärare på 

vinstdrivande skolor är marknadsorienterat medvetna, vilket inte är oväntat. Det som 

är förvånande är att lärare på skolor i kommuner med stor konkurrens och stort antal 

friskolor, inte har ett marknadsorienterat förhållningssätt, vilket man, ur ett 

nyinstitutionellt perspektiv, kan förvänta sig (Fredriksson 2010, s. 174). Fredrikssons 

(2010, s. 174) analys av resultatet är att det är rektorerna på de kommunala skolorna 

som tvingas till att vara marknadsorienterade, inte lärarna.  

Normativ isomorfism 

Denvall (2013, s. 167) skriver att den starka kopplingen mellan organisationerna i ett 

organisationsfält kan leda till att den individuella handlingsfriheten blir begränsad. 

Detta till följd av att det finns normerande förebilder, regler, lagstiftning och 

utbildning som skapar struktur och ordning inom fältet. Ska förändringsförsök lyckas 

måste de vara anpassade till normer och krav som finns, både innanför och utanför 

organisationen (Denvall 2013, s. 167). Enligt Riis (2000, s. 20) påverkar det 

institutionella normativa arvet även den formella organisationens framtid så för att 

lyckas med en förändring måste den ske med små steg och visionen måste förläggas 

långt in i framtiden. Om förändringen inte är förankrad i institutionens normer och 

krav kan den uppfattas som atypisk och enbart få en symbolisk funktion medan de 

vardagliga processerna påverkas minimalt (Denvall 2013, s. 167). Denvall (2013, s. 

168) betonar att institutionen i sig inte är en tänkande organism utan tänkandet sker 

genom de människor som verkar i den. På det sättet kan traditioner vidmakthållas och 

föras vidare trots organisationens förändringsambitioner. Institutionens kollektiva 

minne och identitet samt ritualer kan vara effektfulla skyddsmekanismer (Denvall 

2013, s. 169). Normer kan institutionaliseras genom lämplighetslogik, till exempel 

nämner Kann-Rasmussen (Kann-Christensen 2006, s. 38) de danska bibliotekens 

prioriterade arbete med barn och minoritetsgrupper. När en norm institutionaliseras 

sker det en förskjutning av perspektiven och tidigare, prioriterade delar, faller i 

glömska (Kann-Christensen 2006, s. 38). Fredriksson (2010, s. 38) lyfter fram att 

lärares handlingar till stor del är styrda av de regler och normer som finns på en skola. 

Samtidigt menar Fredriksson (2010, s. 38) att lärarna innehar ett visst mått av 

självständighet, en självständighet som dock är villkorad och begränsad av strukturer 

och institutionella faktorer. Begränsande strukturer och institutionella faktorer finns 

även inom biblioteksorganisationen. Kann-Rasmussen (Kann-Christensen 2008, s. 

148) menar att biblioteksfältet är ett homogent fält påverkat av normativ isomorf kraft 

då det är bibliotekarier som innehar de flesta jobbpositioner inom fältet som helhet.  
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5. Studiens skolor 

I följande kapitel finns en kort presentation av den empiriska studiens kommuner, 

skolor, rektorer, lärare, skolbibliotek samt skolbibliotekarier. Då jag anser att vilka 

kommuner, vilka skolor och namnet på informanterna inte är relevant för 

undersökningen eller etiskt försvarbart att nämna har jag valt att göra en allmän 

beskrivning. Jag har även valt att kalla dem för kommun 1, 2 och 3; skola 1, 2, 3 samt 

skolbibliotekarie 1, 2:1, 2:2 och 3 istället för att komma på fiktiva namn. Den totala 

anonymiteten innebär att fokus blir det som kommit fram under intervjuerna och inte 

verksamheten eller tjänstemannen i sig. Studiens tre kommuner är medelstora 

kommuner i södra Sverige. Informationen som finns nedan kommer från respektive 

kommuns hemsida samt från intervjuerna med informanterna. 

5.1 Skola 1 
Enheten består av en förskoleavdelning samt en F-9 skola med fyra 

fritidshemsavdelningar. På skolan går cirka 400 barn. Cirka 55 pedagoger undervisar. 

Lärarna arbetar i väl utvecklade arbetslag. På skolan finns det två skolbibliotek, ett 

stort bibliotek som vänder sig till årskurserna 5-9 och ett litet som vänder sig till 

förskoleklass – årskurs 4. Stora biblioteket bemannas med behörig bibliotekarie. Lilla 

biblioteket bemannas av en av fritidspedagogerna. Skolbibliotekarien och 

fritidspedagogen samarbetar kring bibliotekens struktur samt inköp. Kostnaden för 

inköp ligger på skolbiblioteket och kommunens huvudbibliotek. Studien utgår ifrån 

det stora biblioteket. På skolan finns en skolbiblioteksplan från 2011. I den står det 

vilka skolbibliotekens mål och ambitioner är i förhållande till varje årskurs. Fokus 

ligger på litteratur, läsutveckling samt författarmöten. I den inledande texten nämns 

informationssökning samt mediesamhälle dock finns det inte med i den detaljerade 

planen. Skolbiblioteket lyder under kommunens kultur- och fritidsnämnd.  

 

Rektor 1 har varit rektor på skolan i sex år. Har tidigare varit biträdande rektor på en 

skola i en annan kommun. Har en bakgrund som lärare. 

 

Lärare 1 har arbetat som lärare i 21 år varav de senaste 19 åren på skola 1. Är 

utbildad SO2 årskurs 4-9 lärare men har även behörighet i svenska och engelska. 

 

Skolbibliotek 1 är skola 1:s stora bibliotek och är ett renodlat skolbibliotek lokaliserat 

i högstadiebyggnaden. I biblioteket finns det datorer som eleverna har tillgång till när 

                                                 
2 SO är förkortning för de samhällsorienterande ämnena: historia, religion, geografi och samhällsvetenskap 
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biblioteket är öppet eller när det finns en ansvarig vuxen närvarande. Är öppet och 

bemannat med bibliotekarie under 10 timmar, fördelat på två dagar, per vecka.  

 

Skolbibliotekarie 1 blev klar med sin bibliotekarieutbildning i slutet av 1990-talet. 

Har sedan dess haft olika tjänster på både folkbibliotek och integrerade bibliotek runt 

om i Skåne. Är relativt ny på tjänsten på skola 1. 

5.2 Skola 2 
Skola 2 består av förskola, skola f-6 samt kommundelsbibliotek. Skolan har cirka 300 

stycken elever. Förskoleklasser, årskurs 1-6 och skolbarnsomsorgen har en 

väletablerad samverkan, där lärare och pedagoger tillsammans arbetar för barnens 

utveckling och stimulans. En av lärarna på skolan är även IKT-pedagog. Samtliga 

lärare samt eleverna i årskurserna 5-9 har vars en surfplatta, ett s.k. en – en system. 

En – en systemet är ett avtal mellan skola och hem och som innebär att eleverna får 

låna en surfplatta av kommunen. Eleverna har tillgång till surfplattan dygnet runt och 

vårdnadshavare har ansvar för den. När eleven slutar årskurs sex respektive nio 

återlämnas surfplattan till kommunen. Från och med hösten år 2015 kommer även 

alla klasser i årskurs 4 omfattas av det systemet. För de yngre eleverna finns det 

tillgång till surfplattor på skolan. Lärarna har även en egen dator. I kommunen finns 

det en IKT-pedagog som ansvarar för utvecklingen av IT-satsningen samt samarbetet 

mellan skolorna. Vid intervjuerna på skola 2 framkom det att det kombinerade skol- 

och filialbibliotek som finns på skola 2 lyder under kommunens kultur- och 

fritidsnämnd. I den, av kommunfullmäktige, antagna biblioteksplanen för åren 2015-

2018 står det att skolbiblioteket ska lyda under barn- och utbildningsnämnden. Det 

står även att rektor är ansvarig för skolbiblioteket. Den nya biblioteksplanen är 

antagen under våren år 2015 och den ovan nämnda förändringen har inte hunnit att 

träda i kraft. Denna studie utgår därför ifrån den form av formell organisation som var 

aktuell när intervjuerna genomfördes.  

 

Rektor 2 har varit rektor sedan år 2002 varav de senaste åtta åren på skola 2. Rektor 2 

har en förskollärarutbildning i botten.   

 

Lärare 2 har arbetat inom skolans värld sen början av 1990-talet och som 

färdigutbildad lärare sen 2006. Undervisar i svenska, engelska samt SO-ämnen. 

 

Skolbibliotek 2 är även ett filialbibliotek, det vill säga ett integrerat bibliotek.  

Biblioteket är bemannat 36 timmar per vecka och under 11 av dem är det öppet för 

allmänheten. Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 bemannar biblioteket tillsammans på 

tisdagar. I kommunen finns det en, nyligen framtagen, biblioteksplan för åren 2015-

2018. Ett utav fokusområdena i biblioteksplanen är invånarnas medie- och 

informationskunnighet. 

 

Skolbibliotekarie 2:1 håller på att läsa till bibliotekarie. Har arbetat i kommun 2 sedan 

2012 på både huvudbiblioteket och filialbiblioteket. Arbetar nu även med 

skolbiblioteket på skola 2. Skolbibliotekarie 2:1 har 16 timmar per vecka på 

filialbiblioteket och har ansvar för inköp av vuxenlitteratur. 
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Skolbibliotekarie 2:2 har arbetat inom kommun 2:s biblioteksväsende sedan år 2006 

och blev klar med sin bibliotekarieutbildning år 2012. Skolbibliotekarie 2:2 har, 

sedan hösten år 2014, 20 veckotimmar på filialbiblioteket på skola 2 och ansvarar för 

inköp av barnlitteratur. 

5.3 Skola 3 
Skolan är en F-6 skola som ligger i ett bostadsområde med gångavstånd till centrum 

och har cirka 300 stycken elever. Skolan har under de senaste åren utvecklat den 

tekniska strukturen på skolan i form av fler datorer, surfplattor samt bättre nätverk. 

Datorerna och surfplattorna finns i datorvagnar på skolan och som lärarna kan boka 

vid behov. Det finns en IKT-pedagog på skolan. På skolan finns det ett skolbibliotek. 

Driften av skolbiblioteket samt anställning av personal är skolans ansvar.   

 

Rektor 3 har arbetat inom skolans värld i cirka 15 år varav sex år som skolledare. Har 

arbetat som biträdande rektor på en skola i en annan stad i fyra år och har varit 

biträdande rektor på skola 3 de senaste två åren. 

 

Lärare 3 har arbetat 18 år som lärare varav 12 år på skola 3. Är utbildad lärare inom 

årskurserna 1-7 och ämnena svenska, SO samt idrott.  

 

Skolbibliotek 3 är ett renodlat skolbibliotek centralt placerat i mellanstadiets 

skolbyggnad. Biblioteket bemannas i cirka 13 timmar per vecka av en 

biblioteksassistent samt av skolbibliotekarie 3 i cirka 20 timmar per vecka. 

Skolbibliotekarie 3 arbetar med den elevnära kontakten.  

 

Skolbibliotekarie 3 blev färdigutbildad bibliotekarie år 2012. Arbetar, sedan hösten år 

2014, 50 % på skola 3 och 50 % på en annan skola i kommun 3. Är sedan år 2002 

utbildad lärare för årskurserna 1-7 inom ämnena svenska och engelska. 

Skolbibliotekarie 3 har fått tillgång till kommunens visionsdokument för 

biblioteksorganisationerna och håller på att arbeta fram en lokal verksamhetsplan 

utifrån det. Då de är mitt uppe i arbetsprocessen har jag inte fått tillgång till 

dokumentet.  
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6. Resultat  

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet som har samlats in via 

intervjuer med lärare, skolledning samt skolbibliotekarier. För att göra texten mer 

överskådlig för läsaren samt undvika upprepningar har texten delats in i fem teman. 

Förutom indelningen i teman är resultatdelen även indelad efter respektive 

yrkeskategori. Den ordning som resultaten redovisas i – lärare, rektor, 

skolbibliotekarie – uppkom på grund av att det var i den ordningen jag inledde mina 

intervjuer. Citaten i resultatdelen är valda på grund av att de på ett tydligt sätt fångar 

in det aktuella temat. Jag har inte tagit hänsyn till vilken kommun eller skola som blir 

citerat utan enbart innehållet. Sist, i detta kapitel, finns en sammanfattning av 

resultatdelen. I det följande kapitlet, kapitel 7, kommer jag att analysera resultatet sett 

ur ett nyinstitutionellt perspektiv.  

6.1 Tolkning av MIK  

6.1.1 Lärare 
Ingen av de tre lärarna som jag intervjuat känner till begreppet MIK. Lärare 2 och 3 

lyfter båda källor, källhänvisningar samt vilka olika medier som eleverna har tillgång 

till, när de själva får tolka begreppet. Lärare 3 går dock ännu djupare och diskuterar 

att hitta och hantera information inte är samma sak som att kunna utvinna kunskap ur 

den, samt mediernas makt i samhället. Lärare 1 upplever att då skolan inte har så 

många datorer kommer intervjun inte ge mig något, en osäkerhet som syns i följande 

citat:  

 
L1: Medie- och informationskunnighet… Då tänker jag digitalt… Vi har tillgång till fyra 

datorer… och tre av dem är till elever med läs och skrivsvårigheter… och då förstår du att jag har 

31 stycken i klassen. Det är inte digitalt vi jobbar. 

A: Mm 

L1: Alltså det, om vi pratar om etik och moral och (tystnad) sociala medier och sådant här, så 

använder vi det. Då… Men vi använder det… -I undervisningen använder vi det inte mer än… Vi 

använder det så ålderdomligt så om det är någon information man behöver så letar jag upp det på 

någon av de fyra datorerna och så skrivs det ut och så hämtar man det i pappersform och så 

använder man det. Sen har vi en del elever som via… som mejlar allt dom gör och som skriver 

digitalt. Men det är ju bara dom… Det skulle man ju vilja att alla gjorde men det finns det inte 

utrymme för. 

A: Källkritik? Diskuterar ni det med eleverna? 

L1: Den tar man inte specifikt. – Nu ska vi ha källkritik! utan den kommer efter varje… den 

kommer ju då och då i dom olika arbetsområdena som man sysslar med och när dom lämnar in 

saker eller gör egna arbeten ska källor alltid presenteras och så tar man diskussionen hur 



 

 33 

trovärdigt det är. Så att det… det trycker man på. Det inte så att man har en lektion i detta utan 

succesivt ska det sätta sig. Vem skriver detta? För vem?  

   Intervju med lärare 1 

 

Fokus hos lärare 1 är bristen på datorer vilket innebär att informanten inte reflekterar 

över det faktiska arbete samt diskussioner som sker dagligen tillsammans med 

eleverna. Lärare 2 och 3 anser båda att det pågår aktiva diskussioner på respektive 

skolor. Lärare 2 lyfter fram att det finns både en IT-pedagog och en förstelärare som 

är aktiva. Lärare 3 påtalar att det är huvudsakligen information och källkritik som 

diskuteras bland kollegerna och inte så mycket om medier. Lärare 1 anser att det 

alltid finns något som är viktigare att prata om när det är arbetsplatsmöten, något som 

är mer akut. Alla tre lärarna är överens om att de och deras kollegor ibland undviker 

arbetsområden som kräver att eleverna använder Internet eller som utmanar deras 

egen medie- och informationskunnighet. Elevernas informationssökning upplevs som 

tidskrävande och resultatet är ofta uppradande av fakta. Informanterna upplever även 

att det är svårt att hinna med att prata med den enskilda eleven kring innehåll och 

utförande under arbetets gång.  

6.1.2 Skolledning 
Begreppet MIK är inte väl förankrat hos de rektorer som jag träffat dock känner en 

igen förkortningen. När de själva fritt får tolka begreppet MIK väver de in arbete med 

sociala medier, tekniska kunskaper, förmåga att hantera internet, källkritik och hur 

man använder olika sökmotorer. Hur pass aktivt skolorna arbetar med MIK skiljer sig 

markant åt. Rektor 1 nämner att på skola 1 finns det inga medvetet planerade 

diskussioner på arbetsplatsmöten eller liknande utan det tas upp vid akuta händelser 

till exempel vid kränkningar via sociala medier. Rektor 1 påtalar att varje lärare tar 

ansvar för att läroplanen följs men är samtidigt medveten om att det finns en stor 

spridning när det gäller personalens egna medie- och informationskunnighet. Skola 2 

är delaktig på, av kommunen organiserade, möten för all personal inom förskola och 

grundskola. Kommun 2:s möten är tillfällen då pedagogerna har möjlighet att berätta 

om olika digitala verktyg för varandra, t.ex. applikationer som man arbetar med i 

undervisningen, och på så sätt sprida sin kunskap. Rektor 2 anser att på skolan vävs 

arbetet in i allt de gör, som en röd tråd. Rektor 3 lyfter fram skolans ökade tillgång till 

datorer, surfplattor, bättre nätaccess samt ett aktivt arbete kring källkritik. Rektor 3 

påtalar även att de, i och med anställningen av en ny skolbibliotekarie, har ett nytt 

arbetssätt där bibliotekarien är mer närvarande i undervisningen. Citatet nedan är från 

intervjun med rektor 3. 

 
A: Har du hört talas om begreppet MIK? 

R 3: Nej, jag har inte hört begreppet. Men jag kan förstå vad det innebär. Informationskunnighet 

ser ju jag som att man har en förmåga att hantera internet t.ex. att man jobbar mycket med 

källkritik och att man vet hur man använder sökmotorer, alltså lite runt handhavandet.  

A: Arbetar ni aktivt med MIK på skolan? 

Ja, det tycker jag nog faktiskt att vi jobbar rätt mycket med… om man nu tänker att så som jag 

säger om begreppet, att det handlar mycket om källkritik. Källkritik tycker jag är jätteviktigt 

eftersom det används oerhört mycket media och information och då behöver man vara källkritisk. 

så att eleverna inte bara hittar någonting - så här är det - utan man tittar på var det kommer ifrån, 

vem säger det, hur tillförlitlig är den källan. Det jobbar vi ganska mycket med. Vi har IKT-

pedagog. Sen är det väl mer det som är ett utvecklingsområde, är ju connection med 
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skolbiblioteket. Vi har ju skolbibliotekarie nu. Vi har haft en också innan, men hon jobbar mer 

med det formella med att beställa böcker och titta över och så… Sen så har vi nu en 

skolbibliotekarie som jobbar mera med bokprat, alltså mer elevnära kontakt. Så inte bara den som 

lämna ut en bok. Så då är det väl lite mera samarbetet där i mellan som behöver stärkas och 

utvecklas. 

Intervju med rektor 3 

 

Rektor 3 lyfter fram att skolans bibliotekarie har en mer elevnära kontakt nu. En 

förändring som har skett det senaste året i och med anställningen av en ny 

skolbibliotekarie. Emellertid visar rektor 3:s svar på en osäkerhet kring 

skolbibliotekarie 3:s arbetsuppgifter och informanten nämner samarbetet mellan skola 

och skolbibliotek som ett utvecklingsområde. Det alla tre rektorerna lyfter fram som 

exempel på skolornas aktiva arbete med MIK är skolornas användande av 

lärplattformar, skolornas digitala kommunikationsväg med hemmen där till exempel 

närvaro, sjukanmälan och läxor redovisas. 

6.1.3 Skolbibliotekarie 
Alla tre skolbibliotekarierna är bekanta med MIK och har en tydlig bild av vad de 

anser ingå i begreppet. I kommun 2 har det skapats en skolbiblioteksgrupp där man, 

tillsammans, har börjat att arbeta med Statens medieråds digitala utbildning MIK-

rummet3. Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 är delaktiga i gruppen, dock är det inga lärare 

eller rektorer som är det. Informanterna kan inte svara på varför det är så. 

Skolbibliotekarie 1 är ny på tjänsten som skolbibliotekarie på skola 1. Informanten 

har därför svårt att uttala sig om lärarnas arbete med MIK på skola 1, vilket kan ses i 

följande citat: 

 
A: Upplever du att lärarna arbetar aktivt med MIK på skolan? 

S 1: Jag har inte riktigt hunnit träffa lärarna eller rektorn… Jag är ju ny här så vet jag faktiskt 

inte… Inne på huvudbiblioteket pratar vi inte riktigt inom dom begreppen. Vi har 

bokinköpsmöten och… allmänheten kommer med inköpsförslag och man pratar om DVD-filmer. 

Så visst finns det hela tiden med men kanske inte genom just dom begreppen.    

Intervju med skolbibliotekarie 1 

 

Skolbibliotekarie 1 nämner här huvudbiblioteket och frånvaron av MIK som ett 

uttalat begrepp. Informanten upplever ändå att MIK finns med i deras arbete. Vid 

intervjun med skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 framgick det att det är huvudbiblioteket 

som är drivande när det gäller diskussioner kring MIK samt fortbildning via MIK-

rummet. Skolbibliotekarie 3 nämner inte huvudbiblioteket så många gånger under 

intervjun och aldrig i samband med samtalet kring MIK. 

                                                 
3 https://mik.statensmedierad.se/ [20150408] 
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6.2 Skolbiblioteket - en del av skolorganisationen 

6.2.1 Lärare 
Lärare 1 och 2 anser inte att skolbiblioteket är en del av skolorganisationen. Lärare 2 

benämner det som en tjänst som skolan köper in. Lärare 3 anser att skolbiblioteket är 

en del av skolorganisationen nu, i och med den nyanställde skolbibliotekarien, men 

upplevde inte det med förra bibliotekarien.    

 
A: Upplever du att skolbiblioteket är en del av skolorganisationen? 

L 3: Ja, det gör jag. Absolut. Fast först nu. Men det har jag inte upplevt tidigare.  Tydligare del nu. 

Den förra bibliotekarien gjorde inte mycket väsen av sig. Men sen är det ju skillnad på personer. 

Så är det ju alltid.  

Intervju med lärare 3 

 

Lärare 3 menar att det har skett en stor förändring det senaste läsåret när det gäller 

informantens inställning till och samarbete med skolbiblioteket. Informanten anser att 

skolbibliotekarie 3 är mer aktiv samt initiativtagande och vågar ta plats i 

klassrummet. Lärare 3 tycker att det är skönt att kunna delegera delar av 

undervisningen till skolbibliotekarien. Informanten uttrycket det på följande sätt: ”då 

måste inte jag vara expert på allt”. Lärare 3 påtalar även att förändringen kan hänga 

samman med att skolbibliotekarie 3, som person, är lätt att samarbeta med. Ingen av 

lärarna anser att skolbibliotekens omnämnande i skollagen har inneburit någon reell 

förändring av undervisningen eller deras uppfattning av ett skolbibliotek. 

6.2.2 Skolledning 
Vid intervjun med rektor 1 svarade informanten snabbt och kortfattat på frågan om 

skolbiblioteket är en del av skolorganisationen. Efter lite funderande utvecklade 

informanten sitt svar. 

 
A: Upplever du att skolbiblioteket är en del av skolorganisationen? På vilket sätt? 

R1: Nej![tystnad] Det är inte en del av skolorganisationen men det är en jätte… stödfunktion.  

A: Mm 

R1: Nej, inte en del av den. Mer bredvid. 

Intervju med rektor 1 

 

Rektor 1 upplever skolbiblioteket som en stödfunktion som finns bredvid 

skolorganisationen. I kommun 1 är den formella organisationen sådan att 

skolbiblioteken lyder under kultur- och fritidsnämnden. Även rektor 2 är av åsikten 

att skolbiblioteket inte är en del av skolorganisationen och motiverar det med att 

skolbiblioteket tillhör en annan nämnd, kultur- och fritidsnämnden. Rektor 3 anser att 

då skolbibliotekarien är anställd av skolan är skolbiblioteket en del av 

skolorganisationen. Rektorerna anser inte att skolbibliotekens omnämnande i 

skollagen har inneburit någon reell förändring av undervisningen eller deras 

uppfattning av ett skolbibliotek. Dock anser rektor 2 att lärarna gör en del av det 

arbete som informanten anser ligger på biblioteket och förväntar sig av 

skolbibliotekarierna. 
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6.2.3 Skolbibliotek 
Skolbibliotekarie 1, 2:1 och 2:2 anser alla att de inte är en del av skolorganisationen. 

De är anställda av respektive kommuns kultur- och fritidsnämnd. De är inte 

närvarande vid skolornas arbetsplatsmöten eller arbetsenhetsmöten. Skolbibliotekarie 

2:1 och 2:2 nämner vid intervjun skillnaden mellan dem och den förra 

skolbibliotekarien. 

 
A: Upplever ni att skolbiblioteket är en del av skolorganisationen?  

S 2:1: Nej. Vi står inte helt sidan om. Eller, jo det gör vi organisationsmässigt.  

S 2:2: Hon som jobbade här tidigare jobbade halvtid som lärare och halvtid som bibliotekarie. Så 

hon hade en helt annan insyn och framförallt kollegial närhet till och med skolan. Den har ju inte 

vi. Vi kommer bara utifrån. Och det är en stor skillnad. Vi förstår ju inte Lgr 11 på samma sätt. 

Den har ju vi inte kommit in i. Och sen ska vi ju samsas med folkbiblioteksdelen. Det är inte bara 

skolan även om biblioteket ligger på skolan. 

Intervju med skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 

 

Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 upplever att de kommer utifrån och att de inte har 

samma kollegiala samarbete med lärarna på skola 2 som den tidigare 

skolbibliotekarien. De upplever även att bristen på kunskaper om Lgr 11 påverkar 

samarbetet. De menar ytterligare att det finns en bristande förståelse, från lärarna på 

skolan, för att det är både ett skol- och folkbibliotek.  Skolbibliotekarie 3 har 

anställning på två olika skolor, 50 % på vardera, och upplever sig vara en del av 

skolorganisationen. Informanten är närvarande på respektive skolas arbetsplatsmöten, 

arbetsenhetsmöten och är delaktig vid planering av undervisning. 

Skolbibliotekarierna upplever att skolbibliotekens omnämnande i skollagen inte har 

inneburit någon reell förändring av bibliotekets roll på skolan. 

6.3 Kompetensutveckling 

6.3.1 Lärare 
Alla lärare är överens om att man alltid kan lära sig mer och att det finns ett stort 

behov av fortbildning inom MIK. Lärare 3 upplever ett behov av didaktisk utbildning 

inom MIK. Dock påtalar informanten att fortbildningen måste ske kontinuerligt då 

den, på grund av den tekniska utvecklingen, snabbt blir inaktuell.  Lärare 3 funderar 

även mycket på det faktum att alla inte måste kunna allt, och är väldigt öppen för att 

skolbibliotekarien går in och tar vissa delar istället för att själv fortbilda sig. Alla tre 

lärarna anser att deras kunskap bygger på deras eget privata intresse. De har inte 

någon utbildning från lärarutbildningen eller fortbildningar via skolorna. Lärare 3 

anser att de kunskaper som redan finns inte bara bygger på frivilligt egenintresse utan 

är framtvingade för att undervisningen ska uppfylla målen. Lärarna tycker att 

skolbiblioteket är en naturlig samarbetspartner när det gäller utbildning inom MIK, 

både för lärare och elever. Alla tre lärarna upplever en stress kring alla akuta 

händelser som, av naturlig anledning, prioriteras före annan fortbildning. Lärare 1 ger 

följande bild av fortbildningssituationen på skola 1:  
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A: Upplever du att det finns ett behov av fortbildning inom MIK? 

L1: Om vi tänker oss att det finns en prioriteringsordning i skolan i dag, vad vi måste göra för att 

det ska fungera, så är det där. Vi kommer aldrig upp om trappan för det finns alltid akuta grejer 

som vi måste. Så är det. Det måste prioriteras från rektorns håll känner jag. Men varje gång är det 

något annat som vi måste. Vi har så fullt upp. 

A: Mm 

L1: Så när dom då prioriterar kompetensutveckling. Ja, då har det ju varit lite bråk här. Det har 

varit… ja vad ska vi säg… sociala strukturer som inte har fungerat. Då har dom lagt all 

kompetensutveckling på att vi måste ha bra system för att lösa konflikterna. Då är det det man 

jobbar med.  

A: Mm 

L1: Eller så är det Pisa som visar på ett dåligt resultat. Då ska vi ha ett mattelyft. Det är ju aldrig 

så att man tar något som inte är akut. Så är det ju… 

Intervju med lärare 1 

 

Citatet ovan visar på hur komplext det är för lärare och rektorer att planera aktuell 

och relevant fortbildning för personalen. Det uppstår hela tiden akuta händelser, 

tvingande faktorer, som prioriteras. Lärare 1 upplever det som en stress att aldrig 

hinna i fatt.  

6.3.2 Skolledning 
Alla tre rektorerna anser att det finns ett behov av fortbildning för lärarna när det 

gäller området MIK. Det finns stora skillnader inom lärarkåren och den kunskap som 

finns bygger till stor del på egenintresse. Rektor 2 och 3 ser skolbiblioteket som en 

naturlig samarbetspartner när det gäller fortbildning inom MIK. Kommun 2 har under 

läsåret 2014/2015 haft gemensamma fortbildningsdagar för lärare, rektorer och 

bibliotekarier inom området läskunnighet. Dock finns det inga planer på samarbete 

när det gäller området medie- och informationskunnighet. Rektor 1 gav följande svar: 

 
A: Känner du att skolbiblioteket är en naturlig samarbetspartner när det gäller utbildning inom 

MIK, både för lärare och elever? 

R1: För elever men inte för lärarna! 

A: Mm 

R1: Nej, nej, det känner jag inte som en naturlig samarbetspartner. Nej. Det skulle jag inte… Det 

är nog… Jag skulle inte säga nej om någon hade föreslagit det, kanske, men det hade inte kommit 

från mig. Nej. Jag har aldrig tänkt i dom banorna. 

Intervju med rektor 1 

 

Rektor 1 är öppen för att skolbibliotekarien håller i MIK-utbildning för eleverna men 

inte för lärarna. Efter lite fundering visade det sig att rektor 1 aldrig själv skulle 

komma på tanken att skolbibliotekarien skulle kunna hålla i lärarfortbildning kring 

MIK. Men om någon annan kom med förslaget skulle informanten kanske tacka ja till 

det.  

6.3.3 Skolbibliotekarie 
Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 anser att biblioteket i sig är en naturlig samarbetspartner 

med skolan, men inte dem som enskilda personer. Samtidigt anser de att de rent 

kunskapsmässigt har kapaciteten till att hålla i fortbildning då de, via sin utbildning 

har mycket kunskap inom MIK. Dock tror de inte att skolan kommer att ta initiativet 
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utan att det måste komma från bibliotekshåll. Skolbibliotekarie 1 och 3 anser att 

biblioteket är en naturlig samarbetspartner dock upplever de båda en stor osäkerhet 

när det gäller att hålla i fortbildning för lärarna.   

 
A: Känner du att skolbiblioteket är en naturlig samarbetspartner när det gäller utbildning inom 

MIK, både för lärare och elever? 

S 3: För eleverna, ja. Jag tänker att jag ska göra en arbetsplan för alla årskurserna men jag har inte 

hunnit än. Då tänker jag långt ner i åldrarna. Årskurs ett. Man måste börja så tidigt med källkritik. 

A: Mm 

S 3: Men lärarna har jag inte funderat över. Jag är gärna med om de ska ha någon fortbildning 

inom MIK men att jag skulle hålla i det… Jag vet inte om jag kan så mycket mera än vad dom 

kan… 

Intervju med skolbibliotekarie 3 

 
Skolbibliotekarie 3 har kommit långt i tanken när det gäller en MIK-plan för alla 

årskurser på skola 3. Informanten ser sig som en del av undervisningen och 

kursplanerna. Vid intervjun visade det sig dock att skolbibliotekarie 3 upplever en 

tveksamhet när det gäller informantens MIK-kunskaper i förhållande till lärarnas 

kunskaper. Skolbibliotekarie 3 menar att lärarna har likvärdiga kunskaper som 

informanten.  

6.4 Olika professioner  

6.4.1 Lärare 
Vid intervjun med lärare 2 framkom det att lärarna på skolan saknar det upplägg som 

de hade tidigare där skolbibliotekariens möte med eleverna mer var i form av 

undervisning med genomgång av hur man hittar på biblioteket och SAB-systemet.  

 
A: Ni har ett filialbibliotek som är både folk- och skolbibliotek. Hur upplever du samarbetet med 

skolbiblioteket? 

L 2: Oj, det så där tvådelat på något vis. Samarbetet är det absolut inget fel på men det är inget 

som är naturligt på något vis nu. Vi har ju bytt bibliotekarie. Vi är vana utifrån ett annat sätt att 

arbeta på där vi en gång i veckan eller varannan vecka fick eleverna ta del av biblioteket och vad 

det har att ge. Bibliotekarien hade boksamtal och refererade till hur man hittar i biblioteket. Mer 

som en liten undervisningsbit i elevernas skolgång här. Men nu är det bara lånebiten som finns 

här. Det saknar vi otroligt, det gamla arbetssättet. Men samarbetet, om man tittar på just det, 

fungerar jättebra. Vi har fantastiska bibliotekarier som hjälper oss att hitta böcker och ge tips eller 

hjälpa eleverna. Det är inga problem. Men vi har önskat att det ska vara mer än en 

låneverksamhet. 

Intervju med lärare 2 

 

Skola 2:s förra bibliotekarie var en av lärarna som utbildat sig till bibliotekarie och 

tjänsten innebar 50 % lärare och 50 % bibliotekarie. Skolbibliotekarien upplevde det 

som tungt att ha en delad tjänst och personen har sökt sig vidare till en heltidstjänst 

som bibliotekarie i en annan kommun. Det visade sig att skolbibliotekarie 3 är denna 

person som tidigare hade tjänsten på skola 2. Lärare 2 upplever att elevernas möte 

med skolbiblioteket i dag enbart handlar om utlån av böcker, hitta böcker och ge tips 
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på litteratur. Informanten poängterar att de har fantastiska bibliotekarier som är proffs 

på det de gör i biblioteket, att hitta böcker, hjälpa eleverna och prata om författare, 

men att skola 2:s lärarkår önskar mer utav samarbetet. På skola 3 menar lärare 3 att 

det är först nu, med en skolbibliotekarie med lärarexamen, som informanten har fått 

upp ögonen för möjliga samarbeten. Tidigare visste lärare 3 att skolbibliotekarien 

fanns men hade inget direkt samarbete utan valde att gå till stadsbiblioteket med sina 

elever. Lärare 1 upplever att skolbibliotekarien har, precis som lärarna ont om tid, och 

att mycket ska hinnas med på de 10 timmar som biblioteket är bemannat.  

6.4.2 Skolledning 
Ingen av rektorerna uttalar sig direkt om kommunikationen mellan skola och 

skolbibliotek eller eventuella svårigheter. Rektor 2 nämner i förbifarten att lärarna får 

göra en del av det arbete som informanten förväntar sig att skolbibliotekarierna ska 

göra.  

 
A: Hur är samarbetet med skolbiblioteket upplagt? 

R 2: För oss har det blivit sämre på grund av att vi hade en tjej innan som var både lärare och 

bibliotekarie och hon var ju inne och hade lektioner också. Så därför blev ju hon mer en av oss. 

Nu är det mer liksom skolbiblioteket och lärarna. Alltså. Så det kan jag tycka är en brist. För hon 

var ju mer aktiv. Hon kände ju ungarna. Dessa känner ju inte barnen på samma sätt, ju.  

Intervju med rektor 2 

 

Rektor 2 upplever att det har blivit en försämring när det gäller samarbetet mellan 

skola 2 och skolbibliotek 2. Dock nämner rektor 2 ingenting om hur det har 

kommunicerats vidare till skolbibliotekarierna eller kommunens bibliotekschef. Vid 

intervjun med rektor 2 framkom det inte om det pågår något konstruktivt arbete med 

att försöka finna en kompromiss mellan skola och bibliotek när det gäller synen på 

vad ett skolbibliotek är och vad skolbibliotekarier ska göra.  

6.4.3 Skolbibliotekarie 
Skolbibliotekarie 1 upplever en osäkerhet i mötet med lärare och rektorer. 

Informanten har erfarenhet av att ha en rektor som chef, vilket upplevdes 

problematiskt från informantens sida då olika biblioteksrelaterade begrepp hela tiden 

fick förklaras för att bli förstådd. Informanten är därför nöjd med nuvarande 

anställning med bibliotekschefen som chef. Även mötet med lärarna anses 

problematiskt då det upplevs som om det förväntas att skolbibliotekarien ska vara 

insatt i och ha kunskap om Lgr 11. Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 upplever samma 

krav och förväntningar på att de, som bibliotekarier, ska vara insatta i läroplanen och 

kunskapskraven. De upplever en stress över de pedagogiska förväntningar som de 

menar att skolan har på dem.  

 
S 2:1: Förväntningarna som vi känner eller har känt är att det borde vara så som det var tidigare. 

Jag vet om att det finns ett missnöje eller ett önskemål om att det ska vara som tidigare. 

S 2:2: När lärarna säger att de vill ha det som det var tidigare då är det att klassen kommer in och 

sätter sig och får en happening, en lektion, blir serverade någonting. Medan vi försöker få dem att 

hitta själva, ha ett interaktiva möten i hyllorna där vi kan ha en dialog med varje elev. Så har det 

inte varit tidigare. Dom har blivit presenterade på ett annat sätt och då är det det dom vill ha. Men 

vi har gjort på ett helt annat sätt. Och framförallt har vi inte kunskapen. När lärarna pratar om 
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olika teman och böcker kring det. Men när vi inte har den ingången. Vi varit med på ett möte men 

då handlade det bara om vad dom förväntade sig av oss sen ville de gå vidare med mötet utan oss.  

Intervju med skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 

 

Ingen av skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 har lästid i sina tjänster vilket innebär att 

planerandet av bokprat med elever görs när och om det finns tid över i det vardagliga 

arbetet. Informanterna upplever att det inte finns någon förståelse för detta bland 

lärarna utan att det förväntas att de, om de inte hinner under arbetstid, ska läsa in sig 

på litteraturen på sin fritid. Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 har vid några tillfällen, för 

att klara av påtryckningarna från skola 2, sökt stöd hos huvudbiblioteket och 

bibliotekschefen. Genom att grunda sina argument i, för hela kommunen, framtagna 

regler och rekommendationer blir de stärkta i sitt möte med lärare och rektor på skola 

2. Skolbibliotekarie 3 upplever en osäkerhet i sin roll som skolbibliotekarie. Tiden 

som examinerad bibliotekarie är kortare än tiden som examinerad lärare för 

informanten vilket innebär en osäkerhet kring bibliotekarie som yrkesroll. 

Skolbibliotekarie 3 uppfattar sig mer som lärare än som bibliotekarie.    

6.5 Ekonomiska faktorer 

6.5.1 Lärare 
För lärarna är det två ekonomiska faktorer som dominerar intervjuerna nämligen brist 

på tid och datorer. När det gäller tid nämner de både sin egen tid med eleverna och 

skolbibliotekariens tid på skolan. För att kunna få till ett konstruktivt samarbete 

mellan skola och bibliotek krävs det en ökad bemanning av biblioteket. Lärare 1 

lyfter fram att stressen att hinna med även gäller för skolbibliotekarien. 

 
AC: Är bibliotekarien delaktig i arbetet med medie- och informationskunnighet?  

L1: Nä, inte egentligen inte så på det viset. Alltså hon jobbar nog med allt vad hon kan bara på… 

Hon är ju samma som vi. Hon gör det som är akut, det som hon måste. Så kommer hon ut och har 

bokprat. Då blir det konsekvenser för då kan inte biblioteket ha öppet. Det är hela tiden… Fokus 

är läsning. Men även kunskaper alltså men då handlar det mer om att beställa temalådor eller 

beställa böcker. Hennes roll har blivit att få igång elevernas läsning. Det är det som är prio ett. 

Sen finns det inte tid till mycket mer… 

Intervju med lärare 1 

 

Lärare 3 uttrycker en nöjdhet över hur det är i dag men menar samtidigt att det alltid 

kan vara fler lektionstimmar då det finns flera vuxna i klassen. Bristen på tillgång till 

datorer nämns även som en begränsande faktor när det gäller arbetet med MIK. Alla 

tre skolorna har olika lösningar med datorer och Ipads. Lärare 1 anser att det finns ett 

stort behov av datorer eller surfplattor till sitt klassrum och att bristen på dem 

påverkar undervisningen negativt. Lärare 2 längtar efter den utökade satsningen på 

surfplattor i kommun 2 vilket kommer att innebära att även informantens klass får ett 

en - en system. Lärare 3 nämner inte ett behov av fler datorer, utan anser att systemet 

med bokningsbara datorvagnar fungerar. Lärare 3 efterlyser istället fler didaktiska 

diskussioner kring datoranvändning i undervisningen. 
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6.5.2 Skolledning 
Kostnaden för skolbibliotekarierna på skola 1 och 2 ligger på respektive kommuns 

kultur- och fritidsnämnd. Skolorna betalar ingenting för bemanningen av 

skolbiblioteken. Både rektor 1 och 2 nämner att de skulle vilja ha utökad bemanning 

av biblioteket, mer tid för uppsökande verksamhet samt samarbete mellan skola och 

bibliotek inom fler områden. Rektor 2 anser att så som det är nu räcker inte 

skolbibliotekariernas tid till utan lärarna får ta ansvar för uppgifter, som enligt rektor 

2, ligger på biblioteket. Rektor 1 eller 2 nämner inte under intervjuerna huruvida de är 

beredda att stå för den extra kostnad det innebär med en utökad bemanning. Både 

rektor 1 och 2 pratar om tvingande faktorer när det gäller datorer och surfplattor. 

Rektor 1 anser att skolan ligger långt efter när det kommer till IT-satsningar på skolan 

och upplever att kommunen, i och med Lgr 11, är tvingade att göra stora investeringar 

inom en snar framtid. Samtidigt funderade rektor 1 på om de på skola 1 använder 

bristen på datorer som en ursäkt för att inte vidareutveckla det pedagogiska arbetet 

med medie- och informationskunnighet.  

 
R1: Nä, det jag känner nu är att det är… för vår del… så är det svårt… Det är naturligt men 

samtidigt svårgripbart på något sätt att vi… Verkligheten. Vi lever i en media och kommunikation 

och socialinflytande verklighet.  

A: Mm 

R1: Vi märker ibland att skolan inte hänger med… i det och samtidigt som vi ser att det finns i 

vårt uppdrag. Att förbereda eleverna för det. Och att vi kanske är steget efter många gånger. 

Också naturligtvis så gömmer vi oss kanske bakom att det inte fungerar rent tekniskt och sådant… 

Intervju med rektor 1 

 

Kommun 2 har, till skillnad från kommun 1, genomfört en stor IT-satsning och man 

har ett en – en koncept från årskurs fem och uppåt. Rektor 2 upplever att skolan, i och 

med kommunens satsning, är tvingade att på något sätt ta vara på det de får. Rektor 3 

nämner aldrig ekonomiska faktorer under intervjun.   

6.5.3 Skolbibliotekarie 
Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 har tillsammans 36 timmar på biblioteket och den tiden 

ska fördelas mellan folkbibliotekets verksamheter och skolans. De upplever en stress 

över att hinna med alla olika förväntningar som läggs på dem och bristen på tid är en 

märkbar ekonomisk faktor för dem.  

 
S 2:2: Alla skolbibliotek i kommunen ligger under biblioteken vilket är ganska krångligt och 

besvärligt eftersom skolan vill ju ha mycket mer men de betalar ingenting. Det är ju kultur och 

fritids som betalar för de timmar som vi har eleverna samt mediebestånd och alla andra inköp. 

Skolan betalar ingenting.  

S 2:1: Lärarnas förväntningar är nästan orimligt på de få timmar som finns. Den tidigare 

bibliotekarien läste in sig där hemma, vilket inte är ovanligt. Men det tycker jag inte är okej. Då 

tycker jag att man gör sig själv en otjänst. Då behöver någon aldrig ta ansvar för att det behövs 

fler timmar eller mer pengar för att det ska bli något mer. Det är viktigt att påvisa att vårt arbete 

inte är något som inte behöver förberedas. Viktigt att våga säga nej. Nej, jag tänker inte arbeta 

gratis på min fritid. 

S 2:2: Det har varit kommentarer från lärarna kring att vi bara sätter upp böcker. En del lärare 

förväntar sig att vi ska hålla i lektioner eller happenings varje vecka. Men det funkar ju inte. Det 

finns ju ingen tid. 
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S 2:2: Lärartjänsterna är ju ferietjänster med 45 timmars arbetsvecka varav 10 timmar inte är 

bundna till arbetsplatsen. Det har inte vi. Vi har 40 timmars arbetsvecka och 5 veckors semester. 

S 2:1: Jag ser det lite som en mission att också förbättra villkoren för bibliotekarier. Sluta hålla på 

att jobba hemma och låtsas som att det inte är någonting. 

S 2:2: Det är ganska konfliktfyllt att man ligger på en skola men att halva tiden ska vara till 

någonting annat som ett folkbibliotek. Medan jag tror att skolan tänker att man är skolans 

bibliotek.  

Intervju med skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 

 

Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 funderar även över hur bibliotekets brist på tekniska 

apparater inte stämmer överens med samhällets förväntningar på dem som IT-

kunniga. I nuläget har de endast en stationär dator vilket de anser begränsar deras 

möjligheter att hålla i MIK-fortbildning. Skolbibliotekarie 1 har sina 10 timmar på 

skolan, övrig tid ska informanten bemanna inne på stadsbiblioteket. Det innebär att 

det inte finns utrymme i tjänsten för att ibland stanna på skolan och arbeta fler 

timmar, vilket upplevs stressande. Skolbibliotekarie 3 upplever en press över det 

faktum att rektor på skolan har uttalat att informanten måste visa på lönsamhet för 

skolan.  

 
B3: Jag tycker att det är väldigt svårt att veta var gränsen går mellan att vara lärare eller 

bibliotekarie. 

A: Mm 

B3: Jag är även orolig över min tjänst. Blir det sparkrav känns det som att det är min tjänst som 

först ryker. Rektorn har påtalat att mitt arbete måste ge en vinst för skolan. Men hur ska jag kunna 

visa på lönsamhet? Hur ska man kunna mäta om mitt arbete med eleverna innebär en ökad 

måluppfyllelse? 

Intervju med bibliotekarie 3 

 

Skolbibliotekarie 3 lyfter fram svårigheten med att mäta värdet av att ha ett 

skolbibliotek med behörig personal. Informanten upplever att rektorn på skola 3 inte 

uppfattar att det finns svårigheter med att mäta mjuka värden. Dock framgick det inte 

på vilket sätt rektorn ämnar mäta den ekonomiska lönsamheten med att ha 

skolbiblioteket bemannat med behörig personal.   

6.6 Sammanfattning av resultat 
MIK är ett begrepp som ingen av studiens lärare eller rektorer är bekanta med. Endast 

en rektor har tidigare hört förkortningen MIK. Studiens lärare och rektorer upplever, 

när de ska tolka begreppet, att MIK är mångfacetterat och svårgripbart. Osäkerheten 

finns där oavsett skolornas och kommunernas tekniska utveckling. 

Skolbibliotekarierna upplever en trygghet med begreppet medie- och 

informationskunnighet i och med deras utbildning och yrkeserfarenhet. Dock 

framkom det skillnader i skolbibliotekariernas medvetna arbete med MIK på studiens 

olika skolor. 

 

Lärare och rektorer anser att det finns stor spridning inom lärarkåren när det gäller 

lärarnas medie- och informationskunnighet. Den kunskap som en del av lärarna har 

kommer från ett eget lärande, det vill säga inte av skolan organiserad fortbildning, 

vilket både rektorer och lärare är medvetna om. Dock upplever en av lärarna sig vara 
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tvingad till privat, personlig utveckling av sin kunskap för att, i sin yrkesroll, få 

undervisningen att fungera och eleverna nå målen. Lärare och rektorer är överens om 

att det finns ett behov av fortbildning för lärarna. En av lärarna nämner att det måste 

vara kontinuerlig fortbildning då den tekniska utvecklingen går fort fram. Varken 

lärare eller rektorer preciserar inom vilket område de upplever ett behov av 

fortbildning. Lärare, skolbibliotekarier och två av rektorerna ställer sig positiva till 

förslaget att skolbibliotekarierna håller i fortbildning inom MIK, både för lärare och 

elever. En av rektorerna svarar spontant att fortbildning för elever men inte för lärarna 

skulle kunna vara aktuellt. Rektorn har aldrig reflekterat över möjligheten med 

fortbildningssamarbete mellan skola och bibliotek.  

 

Skola 1 och 2 har inget samarbete med skolbibliotek 1 och 2 när det gäller medie- och 

informationskunnighet. Det samarbete som finns handlar om litteratur och läsning. 

Informanterna på skola 3 är alla överens om att samarbetet under detta läsår har 

utökats och innefattar, förutom bokprat, även tid inne i klassrummen när eleverna 

arbetar i projektform. Lärare och skolbibliotekarier vid skola 1 och 2 upplever en 

osäkerhet när det gäller varandras kompetens, yrkesspecifika terminologi samt 

förväntningar. Skolbibliotekarie 3, som är både utbildad lärare och bibliotekarie, 

tycker att det är svårt att dra en gräns mellan bibliotekarie- respektive läraruppgifter. 

Lärare 3 anser att det är först nu, med skolbibliotekarie 3, som det finns ett 

konstruktivt samarbete mellan skola och skolbibliotek.  

 

Den formella organisationsstrukturen skiljer sig åt mellan studiens tre olika 

skolbibliotek. På skola 1 och 2 tillhör skola och skolbiblioteket olika nämnder. 

Skolbibliotekarien är anställd av kultur- och fritidsnämnden och har bibliotekschefen 

som chef. Skolbibliotekarie 1, 2:1 och 2:2 tjänstgör både på skolbibliotek och 

folkbibliotek. Kostnaden för de timmar som skolbiblioteket är bemannat står kultur- 

och fritidsnämnden för. På skola 3 är skolbibliotekarien anställd av skolan och har 

rektor som chef.  Skolbibliotekarie 1, 2:1 och 2:2 är på skolorna under begränsad tid 

under en vecka. Samtliga informanter i studien upplever en stress över bristen på tid. 

Alla informanter vill utöka den bemannade tiden av skolbiblioteken samt 

skolbibliotekariernas tid med eleverna, något som innebär en ökad kostnad. En 

kostnad som ingen av rektor 1 eller 2 sa sig vara villig att ta. Rektor 2 anser att 

lärarna på skolan får göra moment som de, från skolans håll, anser ligger på 

skolbibliotekarierna. Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 upplever att skolverksamhetens 

syn på ett skolbibliotek inte stämmer överens med deras egen eller huvudbibliotekets.  

Alla informanter på skola 1 och 2 anser att skolbiblioteket inte tillhör 

skolorganisationen. På skola 3 anser alla informanterna att skolbiblioteket är en del av 

skolorganisationen. Resultatet stämmer med den formella organisatoriska strukturen i 

kommunerna. Skolbibliotekarie 3 upplever dock en stress då det, från rektorernas 

håll, finns förväntningar på att informantens arbete ska ge mätbara resultat.          
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7. Analys 

Analysdelen är indelad i fyra teman som utgår ifrån den övergripande 

frågeställningen samt de tre empirinära frågeställningarna. Här ser jag på mitt 

empiriska material ur mitt valda perspektiv, nyinstitutionell teori, samt kopplar 

samman mina resultat med tidigare forskning. Nyinstitutionell teori är ett perspektiv 

som funnits med under hela processen men som jag tydliggör här i analysavsnittet 

samt i slutdiskussionen. 

7.1 Skolbibliotekets relation till skolorganisationen 
Informanterna på skola 1 och 2 är alla överens om att skolbiblioteket inte är en del av 

skolorganisationen. Det starkaste argumentet som framförs är att skola och 

skolbibliotek tillhör olika förvaltningar och har olika budgetar, alltså den formella 

organisatoriska strukturen. Skolbibliotek 1 och 2:s koppling till respektive 

folkbibliotek och dess formella organisation går inte att utläsa ur det empiriska 

materialet. I min analys utgår jag därför ifrån att de tillhör en organisation, 

skolbiblioteksorganisationen. På skola 3 däremot svarar alla informanterna att 

skolbiblioteket är en del av skolorganisationen vilket sammanfaller med den formella 

organisatoriska strukturen på skolan. Studiens resultat stämmer väl överens med 

definitionen av en organisation, där en organisation är en uttalad struktur med 

befattningar, byggnader samt finansiering (Linde & Svensson 2013a, s.13).  

 

Organisationsfält är, som tidigare nämnts, de organisationer som tillsammans 

vidmakthåller ett erkänt institutionellt område oavsett dess inbördes roller (DiMaggio 

& Powell 1983, s. 148). Uppsatsen utgår även ifrån begreppet connectedness 

definierat som de transaktioner eller utbyte av tjänster och personal som finns mellan 

organisationer och som kopplar dem samman (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). Sett 

utifrån definitionerna av organisationsfält och connectedness menar jag att respektive 

skola och skolbibliotek är en del av samma organisationsfält. Både 

skolorganisationen och skolbiblioteksorganisationen vidmakthåller skolbiblioteket 

som ett erkänt institutionellt område och utbytet av tjänster och personal kopplar dem 

samman. Begreppet structural equivalence definieras som de organisationer som 

håller samma position, med likartade roller, inom sina respektive organisationsfält 

utan att vara sammankopplade med varandra. Förhållandet mellan 

skolorganisationerna i studien menar jag är exempel på structural equivalence. På 

samma sätt anser jag att förhållandet mellan studiens skolbiblioteksorganisationer är 

ett exempel på structural equivalence.  

 

Det empiriska materialet visar, anser jag, tydligt på hur de normativa krafterna 

påverkar samarbetet mellan skolorganisationen och skolbiblioteksorganisationen. 
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Inom lärarkåren finns det en gemensamma strävan att begränsa vilka metoder och 

förhållanden som ska gälla för deras arbete och på så sätt skapa en gemensam 

förståelse och legitimitet för yrket (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 80). På samma sätt 

finns det normativa krafter inom bibliotekariekåren. Normativa krafter som på olika 

sätt påverkar arbetet i studiens tre olika skolor. På skola 1 kommer de normativa 

krafterna inte i konflikt med varandra vilket kan vara till följd av att det är en 

begränsad interaktion mellan skolorganisationen och skolbiblioteksorganisationen. På 

skola 2 har det uppstått en motsättning mellan skolorganisationen och 

skolbiblioteksorganisationen på grund av olika syn på skolbiblioteket som institution 

samt dess institutionalisering. På skola 3 anser jag att de normativa krafterna inte är 

synliga vilket kan bero på att skolbibliotekarien är bekant med de institutionella 

normer och krav som finns på den berörda skolan. Informanten är utbildad lärare och 

har varit verksam som lärare under många år. Lärare 3:s svar ”tidigare visste jag att 

skolbibliotekarien fanns men hade inget direkt samarbete utan valde att gå till 

stadsbiblioteket med mina elever” tyder på att det kan vara skolbibliotekarien, som 

person, som har samma syn på skolbiblioteket som institution som lärarkåren. Den 

normativa isomorfismen, på skola 3, hamnar istället på skolbibliotekarie 3. 

Informanten upplever en osäkerhet kring sin roll som skolbibliotekarie och 

bibliotekarie som profession. Samma osäkerhet upplever informanten inte i sitt 

förhållande till lärarprofessionen.       

 

Kann-Rasmussen (Kann-Christensen 2006) skriver att imiterande isomorfism är 

resultatet av osäkra villkor, när man är osäker på relationen mellan mål och medel. 

Organisationen väljer då att imitera andra, enligt dem mer framgångsrika 

organisationer, istället för att finna en egen lösning. Skolbibliotekarie 1, 2:1 och 2:2 

betonar att samarbete med och stöd från huvudbiblioteket är viktigt för dem. 

Gemensamma regler skapar säkerhet. Osäkerheten kring uttalade och upplevda 

förväntningar från lärare och rektorer kring skolbibliotekets roll kan leda till formell 

och informell tvingande- och imiterande- isomorfism. Skolbibliotekarie 1, 2:1 och 2:2 

söker stöd hos och imiterar den institution och institutionalisering som de känner igen 

och som skapar en känsla av trygghet och kontroll. När ett organisationsfält har 

inrättat sig uppstår kravet på homogenisering d.v.s. en organisation och dess 

kringverksamma organisationer blir mer och mer lika varandra. Skolbibliotekarie 3 

har direktiv från skolledningen att informantens arbete ska vara kostnadseffektivt och 

mätbart. En situation som kan tolkas som att skolorganisationen utövar påtryckningar 

på skolbiblioteksorganisationen, tvingande isomorfism till följd av homogenisering 

inom organisationsfältet. Situationen kan även vara ett exempel på ett 

marknadsorienterat synsätt där ansvaret delegeras från rektor till skolbibliotekarie. 

Fredriksson (2010) menar att inom kommunala skolor är det rektorerna som tar på sig 

det marknadsorienterade synsättet och att ansvaret inte hamnar på lärarna. Emellertid 

intervjuar Fredriksson lärare och rektorer i sin avhandling och pressen mot t.ex. 

skolbibliotekarier undersöks aldrig.  

 

Alla informanter är överens om att det som gagnar eleverna är att skolbiblioteket är 

bemannat av behörig personal samt att skolbibliotekarierna kommer ut i 

klassrummen. I det empiriska materialet framgår det att det finns en maktobalans 

mellan skolorganisationen och skolbiblioteksorganisationen om hur 

samarbetsvillkoren ser ut och vem som styr dem. Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 

upplever att skolorganisationen har både uttalade och outtalade förväntningar på vad 
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de, som skolbibliotekarier, ska hinna med att göra under timmarna de bemannar 

skolbiblioteket samt på deras egen fritid. Förväntningar som inte visar på någon 

förståelse för eller tar hänsyn till att lärare och skolbibliotekarier har helt olika former 

av tjänster, nämligen ferietjänst och semestertjänst. Homogeniseringen inom 

organisationsfältet kan leda till en maktobalans där den starkaste organisationen styr 

villkoren för institutionen och institutionaliseringen. När det gäller skola 2 anser jag 

att det pågår en kamp mellan skolorganisationen och skolbiblioteksorganisationen om 

vilken organisation som är den starkaste.  

7.2 Synen på MIK 
Begreppet medie- och informationskunnighet är ett relativt ungt begrepp vilket visar 

sig vid intervjuerna. En av rektorerna har, sedan tidigare, hört talas om förkortningen 

MIK men har ingen kunskap om vad den står för. Övriga rektorer och samtliga lärare 

har ingen kännedom om begreppet och de tolkar det på olika sätt och olika djupt. När 

de får sätta begreppet i relation till sin egen verksamhet och huruvida de arbetar aktivt 

med det nämns tillgången till/bristen på datorer, källkritik samt lärplattform. Sociala 

medier nämns men då utifrån mänskliga relationer och kränkningar på nätet och inte 

som ett verktyg i undervisningen. Franckes och Hanells (2014) studier visar att 

elever, lärare och skolbibliotekarier inte ser sociala medier som en naturlig del av 

undervisningen vilket stämmer väl överens med uppsatsens empiriska undersökning. 

Skolbibliotekarierna upplever en säkerhet när det gäller begreppet MIK och sin egen 

medie- och informationskunnighet. Dock har biblioteken kommit olika långt när det 

gäller den didaktiska synvinkeln på MIK. Forskning visar på just denna skillnad 

mellan biblioteks- och skolväsendet där biblioteksväsendet har stark koppling till 

informationskompetens medan skolväsendet är fokuserad på digital- och 

mediekompetens (Limberg, Sundin & Talja 2009; Francke & Gärdén 2013). 

Tillgången till eller bristen på datorer är en dominerande faktor i alla intervjuer med 

lärare och rektorer. Diskussionen kring MIK kopplas samman med antalet datorer på 

respektive skolor. Vid intervjuerna visar det sig att det didaktiska arbetet med 

datorerna inte nämns på samma sätt. Vetenskapliga studier visar på att det är faktorer 

som medvetenhet och visioner kring hur och till vad tekniken ska användas samt 

lärarnas didaktiska kompetens är viktigare än antalet datorer på skolan eller i 

skolbiblioteket (Alexandersson & Limberg 2004; Samuelsson 2014; Francke & 

Gärdén 2013). Fokus, för skolorna i studien, hamnar på antalet datorer, något som är 

lätt att mäta, istället för på lärarnas ämnesdidaktiska digitala kunskaper. 

 

De olika kommunernas IKT-satsningar kan tolkas som både tvingande- och 

imiterande isomorfism. I och med den nya läroplanen, Lgr 11, och kunskapskraven 

upplever rektor 1 att kommunen och skolan i sig är tvingade till att genomföra en 

större IKT-utbyggnad. I grundskolans kursplaner och betygskriterier finns det ingen 

direkt koppling till användande av informations- och kommunikationsteknik i målen 

och kunskapskraven (Samuelsson 2014). Grundskolans läroplaner har fokus på 

källkritik, en kunskap som är viktig oavsett form på information. I de övergripande 

målen och riktlinjerna, i Lgr 11, framgår det att det är rektors ansvar att skolans 

arbetsmiljö utformas så att eleverna har tillgång till datorer (Skolverket 2011, s.18). 

Rektor 1 upplever en stress angående skolans bristande IT-utveckling. Stressen kan 

hänga samman med den formella tvingande kraften i Lgr 11 men även i ett upplevt 

informellt tvingande tryck från samhället i stort. Införandet av det fria skolvalet har 
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inneburit en större konkurrens om eleverna och skolorna har tvingats till att inta ett 

marknadsorienterat förhållningssätt (Fredriksson 2010). För skola 1 kan bristen på 

datorer innebära att färre elever väljer att gå där. Rektor 1 ger uttryck för att de är så 

långt efter när det gäller teknisk utveckling vilket även kan ses som en form av 

imiterande isomorfism. En press att vara lika långt komna inom den tekniska 

utvecklingen som andra, i deras ögon, lyckade skolor. Rektor 2 upplever att de är, i 

och med kommunens långt komna IT-satsningar, tvingade till att ta vara på de 

surfplattor och datorer skolan tillhandahålls. Jag anser att det är en form av informell 

tvingande press som skolan upplever komma från kommunen.   

7.3 Kompetens och kompetensutveckling 
Läs- och skrivkunnighet, i dagens samhälle, kräver förutom förmågan att läsa, skriva 

och räkna även förmågan att finna, gallra och källkritiskt bedöma den information du 

finner (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 38). Lärarinformanterna upplever en 

tveksamhet till sin egen medie- och informationskunnighet vilket resulterar i 

oklarheter när det gäller didaktiska frågor kring elevernas medie- och 

informationskunnighet. Under intervjuerna med rektorerna framkommer det inte 

huruvida rektorerna reflekterar över sin egen medie- och informationskunnighet. Alla 

tre lärarna utbildade sig till lärare innan Internets breda genomslag, och dess oändliga 

mängd med information, vilket innebär att de inte har några didaktiska studier inom 

medie- och informationskunnighet från sina respektive utbildningar. Ingen av 

lärarinformanterna anser att de har fått någon fortbildning från arbetsgivaren inom 

ämnesområdet. Svårigheten med projektorienterat arbete, upplever 

lärarinformanterna, är hur man ska styra elevernas arbetsprocess för att undvika 

faktafokusering. Lärarinformanterna upplever även att det är svårt att hinna med att 

prata med eleverna kring innehåll och utförande under arbetets gång. Även elevernas 

fria sökning på Internet upplevs som svårhanterbart och informanterna vet att en del 

kolleger väljer bort projektarbete som arbetsform då de är osäkra på sin egen medie- 

och informationskunnighet och i sin tur hur de ska skapa en fungerande undervisning. 

Informanternas oro stämmer väl överens med vad en del forskning visar på när det 

gäller projekt som arbetsform (Alexandersson & Limberg 2004; Samuelsson 2014). 

Säljö et al (2011) fann det motsatta i sin empiriska undersökning som genomförs på 

grundskolans sista år samt på gymnasienivå. Huruvida skillnaden mellan lärares 

hanterande, genomförande och upplevelse av projekt som arbetsform ligger på 

individ- eller organisationsnivå går inte att analysera inom ramarna för denna uppsats 

utan kräver en större empirisk undersökning. 

 

Både intervjuade lärare och rektorer anser att det finns ett behov av fortbildning för 

lärarpersonalen. Rektor 2 och 3:s svar, ”man kan alltid lära sig mer”, kan anses vara 

diplomatiskt formulerat vilket kan vara ett sätt att lyfta och försköna sin verksamhet. 

Rektor 1:s svar, att det finns ett stort fortbildningsbehov bland lärarpersonalen, 

upplever jag som ärligt och naket i jämförelse med rektor 2 och 3:s. Rektor 1 var, 

menar jag, även spontan och ärlig i sitt svar angående skolbibliotekariernas möjlighet 

att hålla fortbildning inom MIK för lärarna. Förslaget att skolbibliotekarierna kan 

hålla i MIK-fortbildning för lärarna möttes med positiva reaktioner från övriga 

informanter. Dock upplevde jag att alla informanterna, vid intervjutillfällena, tänkte 

det som rektor 1 satte ord på: ”Jag skulle inte säga nej om någon hade föreslagit det, 

kanske, men det hade inte kommit från mig. Jag har aldrig tänkt i dom banorna”.  
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Jag anser att det finns en formell, statlig, tvingande isomorfism när det gäller 

fortbildning och det är att det i rektorsuppdraget ingår ett särskilt ansvar för att 

”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 

kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket 2011). Dock kan formuleringen anses vara 

öppen och det är upp till varje rektor att avgöra vilken kompetensutveckling som 

personalen är i behov av. Både lärare 1 och rektor 1 anser att det oftast blir akuta 

ärenden som styr fortbildningsbehovet på skola 1. Skolan är både formellt och 

informellt tvingade till att agera snabbt och handlingskraftigt vid incidenter och all 

personal ska ha kännedom om hur de ska gå tillväga. Lärare 1 och rektor 1 upplever 

dock båda en frustration över att kompetensutvecklingstillfällena inte kan gå till 

utveckling av den pedagogiska verksamheten. I kommun 2 finns det en samverkan 

mellan skolorna i form av studiedagar där lärarna har möjlighet att träffas och ge 

varandra tips samt råd kring användandet av surfplattor och applikationer i 

undervisningen. Studiedagarna kan tolkas som både formell och informell tvingande 

samt imiterande isomorfism. Skola 2 är, anser jag, formellt tvingade av kommun 2 att 

närvara vid mötena då de är delaktiga i kommunens IT-satsning. Den informella 

tvingande kraften kan vara omgivningens, t.ex. andra skolor i kommunen eller 

kommunens IKT-pedagogs, förväntningar på skola 2:s närvaro och engagemang. 

Kommun 2:s utbyggnad av skolornas tekniska struktur och de gemensamma 

kompetensutvecklingstillfällena kan vara en arena för imiterande isomorfism.  Ett sätt 

att ta sig an en ny uppgift för en organisation kan vara att titta på och imitera de 

organisationer som de anser vara mer framgångsrika (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 

80). På så sätt undviker man att lägga tid och pengar på att komma fram till en egen 

lösning. 

 

Varken kommunens folk- eller skolbibliotek är delaktiga vid planeringen eller 

genomförandet av studiedagarna i kommun 2. I samma kommun finns det en MIK-

grupp bestående av enbart representanter från folk- och skolbiblioteksorganisationen. 

På skola 2 pågår det en konflikt mellan skol- och skolbiblioteksorganisationen vilken 

jag menar är till följd av starka normativa krafter. Skolpersonalen och 

skolbibliotekspersonalen på skola 2 har olika definitioner av skolbibliotek samt 

yrkesrollen skolbibliotekarie. Normativa krafter uppstår ur en yrkeskårs behov av att 

ha samma syn och förståelse för yrket, professionalism. På skola 2 har det uppstått en 

maktstrid mellan två olika professioner, lärare samt bibliotekarier, och ser man till 

studiedagarna och MIK-gruppen menar jag att de normativa krafterna gäller hela 

kommunen. Dock har man i kommun 2 under det senaste läsåret börjat med 

gemensamma fortbildningsdagar för lärare, rektorer och bibliotekarier inom området 

läskunnighet. Det kan, anser jag, öppna upp för framtida samarbeten kring MIK, även 

om det i nuläget inte finns sådana planer.  

7.4 Samarbete mellan skola och skolbibliotek 
På skola 1 och 2 bemannar skolbibliotekarien skolbiblioteket vissa timmar i veckan 

och arbetar då med språkutveckling och lässtimulerande åtgärder. Skolbibliotekarie 3 

har en halvtids-anställning på skolan och arbetar både med språkutveckling, 

lässtimulerande åtgärder och informationssökning med eleverna. Forskning visar på 

att det krävs ett aktivt samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie för att skapa ett 

utvecklande arbete med informationskompetens i undervisningen (Francke & Gärdén 
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2013; Kuhlthau 2006). Dock visar det sig att skolbibliotekarie 3 hittills enbart 

samarbetar med de lärare som sökt kontakt med informanten. Varför en del lärare inte 

söker samarbete, anser jag, är en vidare fråga som inte besvaras i denna uppsats. 

Skolbibliotekarie 1 upplever en osäkerhet kring vilken form av samarbete som lärarna 

förväntar sig och skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 anser att lärarnas förväntningar på dem 

och skolbiblioteket inte är samstämmigt med deras syn på ett skolbibliotek. 

Skolbibliotekarie 3 upplever en osäkerhet över sin roll som bibliotekarie i förhållande 

till sin bakgrund som lärare. På samma sätt uttrycker lärarinformanterna en osäkerhet 

kring skolbibliotekariernas kompetens utöver litteraturförmedling och 

språkutveckling.  

 

Samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie kan vara komplext då det är två olika 

professioner, med olika kunskaper, föreställningar och värderingar, som ska 

samarbeta (Gärdén 2013; Larsson 2010). Limberg och Lundh (2013) påtalar 

svårigheten med att definiera skolbibliotekets identitet samt att arbetet med att finna 

en gemensam definition måste förhandlas på lokal nivå mellan skolledning, lärare och 

skolbibliotekarier. Skolledningens inställning till skolbiblioteket och 

skolbibliotekariens arbete är till stor del avgörande när det gäller skolbibliotekets 

position i skolorganisationen (Limberg 2003). Rektor 1 och 2 syn på skolbiblioteket 

och dess roll, menar jag, är starkt sammankopplat med respektive organisations 

institution och institutionalisering. Skola 1:s förhållande till skolbiblioteket anser jag 

bygger på gamla, ärvda strukturer och normer; så här gör vi och det har vi alltid gjort. 

Vid intervjun med rektor 1 framförs det institutionella förhållandet till skolbiblioteket 

samt en bild av att det kommer att fortsätta vara så. Skola 2:s förhållande till 

skolbiblioteket har varit konfliktfyllt under det senaste läsåret då rektor och lärare inte 

har samma definition på ett skolbibliotek och skolbibliotekariens arbete som 

skolbibliotekarierna. Rektor och lärare på skola 2 anser jag har, precis som skola 1, en 

stark institutionell koppling till skolbiblioteket med gamla, ärvda strukturer och 

normer. Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 ifrågasätter den ärvda strukturen och har, under 

det gångna läsåret, ändrat på utformningen av deras möte med eleverna. 

Motsättningen nämns av alla informanter vid skola 2 dock på olika sätt. Rektor 2 och 

lärare 2 framför att lärarna nu måste göra en del av de arbetsuppgifter som 

skolbiblioteket alltid har gjort, och som de förväntar sig att de ska fortsätta göra. 

Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2, å andra sidan, anser att förväntningarna på dem, från 

lärare och rektor, är att deras tid med eleverna ska vara upplagt som en lektion och att 

de ska undervisa. Skolbibliotekarie 2:1 och 2:2 har, för att stå emot den institutionella 

pressen från lärare och rektor, sökt stöd hos huvudbiblioteket och bibliotekschefen, 

och med gemensamma regler för hela kommunen fått en form av tvingande press att 

basera sina beslut på. På så sätt anser jag att informanterna försöker öka 

skolbiblioteksorganisationens legitimitet i förhållande till skolorganisationen. 

 

Kann-Rasmussen (Kann-Christensen 2008) nämner att den rutinmässiga 

reproduktionen bidrar till att institutioner innehar en egen logik, är svåra att förändra 

samt att det tar lång tid att genomföra förändringar i dem. Ingen av informanterna 

anser att skolbibliotekets inskrivning i skollagen har förändrat deras syn på eller 

samarbete med skolbiblioteket. Alla tre skolorna i den empiriska undersökningen 

följer lagen om att eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek. De har dessutom 

biblioteken bemannade med behörig personal, vilket inte nämns i lagen. I och med att 

de följer lagen, så som samarbetet är upplagt nu, menar jag att det inte några statliga 
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tvingande krafter på skolorganisationerna när det gäller skolbibliotek utan 

verksamheterna kan fortsätta utan några förändringar i organisationernas institutioner 

eller institutionalisering. Eventuella förändringar när det gäller samarbete mellan 

skol- och skolbiblioteksorganisationen anser jag måste initieras inifrån 

organisationerna eller inom kommunen t.ex. i form av tvingande isomorfism från 

respektive förvaltning. Biblioteksplanen menar jag är ett exempel på en tvingande 

kraft som kan påverka både skol-, skolbiblioteks- och folkbiblioteksorganisationen. 

Riis (2000) nämner att det institutionella normativa arvet även påverkar den formella 

organisationens framtid och att för att lyckas med förändringar ska de göras med små 

steg. Denvall (2013) menar att om förändringen inte är förankrad i institutionernas 

normer och krav kan den uppfattas som atypisk och enbart få en symbolisk funktion. 
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8. Sammanfattning och diskussion 

Rätten till att ha tillgång till ett skolbibliotek har i och med 2010 års skollag, för 

första gången blivit lagstadgat i både skol- och bibliotekslag. Bibliotekslagen (SFS 

2013:801) innefattar dock inga ytterligare tillämpningar när det gäller skolbibliotek 

utan hänvisar till skollagen (SFS 2010:800). Lagen om elevers rätt till tillgång till 

skolbibliotek kan förstås som en form av statlig tvingande isomorfism. Dock kan 

formuleringen av lagtexten anses vara vag och öppen för tolkningar. Frågan är om 

skolbibliotekets plats i skollagen inneburit någon reell förändring av 

skolverksamheten och den organisatoriska tillhörigheten. Den här studien är en 

empirisk undersökning där skolbibliotekets relation till skolorganisationen inom tre 

olika skolverksamheter undersöks. Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i ett 

nyinstitutionellt perspektiv undersöka inom vilket organisationsfält skolbiblioteket 

placeras utifrån lärares, rektorers samt skolbibliotekariers uppfattning av 

skolbibliotek. Den empiriska delen av studien utgår ifrån den övergripande 

frågeställningen vilken är som följer: 

 

Inom vilken organisation upplever lärare, skolledning och 

skolbibliotekarie att skolbiblioteket befinner sig?  

 

För att undersöka denna fråga utgår jag ifrån tre mer empirinära 

frågeställningar:  

 

Hur tolkar lärare, skolledning och skolbibliotekarie begreppet medie- & 

informationskunnighet?  

 

Har lärare och skolledning samma syn på vilken samlad kompetens 

lärarna har inom medie- & informationskunnighet? Vilken 

kompetensutveckling inom området upplevs det behov av? 

 

Har lärare och skolledning någon form av samarbete med kommunens 

skolbibliotek när det gäller medie- & informationskunnighet? Hur ser 

det samarbetet i så fall ut? 

 

Den empiriska undersökningen grundas på intervjuer med lärare, rektorer och 

skolbibliotekarier vid olika skolorganisationer. Det empiriska materialet sammanställs 

och analyseras i relation till tidigare forskning och nyinstitutionell teori.  
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8.1 Vad visar studien på? 
Studien visar på att skolbiblioteks inskrivning i skollagen inte har inneburit någon 

konkret förändring av verksamheten för de skolor studien omfattar. Det skollagen 

säger är att alla elever har rätt till att ha tillgång till ett skolbibliotek. 

Skolinspektionens krav är att skolbiblioteket ska finnas i samma byggnad eller på 

rimligt avstånd. Skolorna i studien har alla tre skolbiblioteket i samma byggnad. De 

har dessutom behörig personal som ansvarig på respektive skolbibliotek, något som 

varken skollag eller skolinspektion nämner. Skolorna i studien har, i och med det, inte 

blivit tvingade till att genomföra någon formell förändring av verksamheten på grund 

av lagstiftningen. Definitionen av ett skolbibliotek samt synen på relationen mellan 

skolorganisationen och skolbiblioteksorganisationen skiljer sig emellertid åt mellan 

studiens olika skolor samt mellan informanterna. 

 

Skolbibliotekets placering sett utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv och 

organisationsfält går inte att bestämma på förhand utan kan endast definieras via 

empirisk undersökning. Resultatet i denna studie anser jag visar på att 

skolorganisationerna samt skolbiblioteksorganisationerna är en del av samma 

organisationsfält där de vidmakthåller ett erkänt institutionellt område, 

skolbiblioteket, oavsett inbördes roller. Det visar sig även att det finns connectedness, 

i form av utbyte av tjänster och personal mellan organisationerna, vilket kopplar dem 

samman. Den kraft som enligt mig starkast påverkar samarbetet mellan skola och 

skolbibliotek är den normativa. Lärarkåren respektive bibliotekariekåren är två olika 

professioner med skilda metoder och förhållande till arbetet samt det institutionella 

mönster som definierar skolbibliotek. Två av studiens skolbibliotek ses, av 

informanterna, som skild från skolorganisationen medan en ses som en del av den. 

Det sammanfaller med den formella organisatoriska strukturen i respektive kommun. 

8.1.1 Formell organisatorisk struktur 
Informanterna på två av skolorna är alla överens om att skolbiblioteket inte är en del 

av skolorganisationen. Dock går det inte att utläsa ur det empiriska materialet 

huruvida skolbiblioteken är en del av folkbiblioteksorganisationen eller är en egen 

organisation. På den tredje skolan, däremot, är alla informanterna överens om att 

skolbiblioteket är en del av skolorganisationen. Samtliga informanter i studien utgår 

ifrån den formella organisatoriska strukturen med ämbeten, rollinnehavare och 

anläggningar. Den formella organisatoriska strukturen skiljer sig åt mellan studiens 

kommuner. I två av kommunerna är det kultur- och fritidsnämnden som ansvarar och 

betalar för skolbiblioteken. I den tredje kommunen är det barn- och 

utbildningsnämnden som ansvarar och betalar för skolbiblioteken. Den formella 

organisationen präglade informanternas svar när det gäller organisatorisk tillhörighet.  

8.1.2 Hur tolkas begreppet medie- och informationskunnighet? 
Ingen av rektorerna eller lärarna är sedan tidigare bekanta med begreppet MIK och de 

tolkar det på olika sätt och olika djupt. En av rektorerna har dock hört talas om 

förkortningen MIK. När de får sätta begreppet i relation till sin egen verksamhet och 

huruvida de arbetar aktivt med det nämns tillgången till/bristen på datorer, källkritik 

samt lärplattform. Sociala medier nämns men då utifrån mänskliga relationer och 

kränkningar på nätet och inte som ett verktyg i undervisningen. Skolbibliotekarierna 

upplever olika grader av säkerhet när det gäller begreppet MIK och sin egen medie- 
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och informationskunnighet. Alla skolbiblioteken har ett pågående arbete när det gäller 

den didaktiska synvinkeln på MIK, dock är de olika långt komna. 

8.1.3 Synen på befintlig kompetens samt kompetensutveckling 
Lärare och rektor på respektive skola har en samsyn när det gäller lärarnas kompetens 

inom MIK. De är även överens om att det finns ett behov av vidare 

kompetensutveckling inom MIK för lärarkåren. Dock går det inte att utläsa ur det 

empiriska materialet vilket eller vilka områden som lärarna och rektorerna anser bör 

prioriteras. Påståendet att skolbibliotekarierna kan hålla i MIK-fortbildning för 

lärarkåren möts med förvåning från lärare och rektorer. Alla är, efter lite funderande, 

positiva till förslaget. Dock framgår det att initiativ till samarbete troligtvis inte 

kommer från skolverksamheten. Skolbibliotekarierna tycker att det är svårt att uttala 

sig om lärarkårens kunskaper inom MIK och eventuella behov av fortbildning. 

Skolbibliotekarierna anser att de som yrkeskår har kompetens att hålla i fortbildning 

för lärarkåren. De upplever emellertid en tveksamhet kring deras egen delaktighet i 

fortbildningen.  

8.1.4 Samarbete kring begreppet MIK 
På två av skolorna finns det inget samarbete alls mellan skola och skolbibliotek när 

det gäller medie- och informationskunnighet. I den ena kommunen finns det en 

skolbiblioteksgrupp som har börjat att arbeta med Statens medieråds digitala 

utbildning: MIK-rummet. Målet är att utöver arbetet med språkutveckling och 

lässtimulering även arbeta med elevernas medie- och informationskunnighet. I 

skolbiblioteksgruppen, i den aktuella kommunen, finns det enbart representanter från 

biblioteksväsendet. En realitet som kan tolkas som att samarbetssvårigheter mellan 

skolorganisationen och skolbiblioteksorganisationen inte är unikt för skolan i studien, 

utan finns i hela kommunen. På den tredje skolan är skolbibliotekarien initiativtagare 

till samarbete med skolans lärare när det gäller projektarbete. Skolbibliotekarien är 

delaktig i planeringsmöten och är närvarande i klassrummen. Skolbibliotekarien 

planerar även att göra en plan för varje årskurs där det framgår vilka områden i 

kursplanen som skolbiblioteket kan vara behjälplig inom. Det framkom, emellertid, 

vid intervjuerna på den berörda skolan att det är ett fåtal lärare som har visat sig 

öppna för samarbete med skolbibliotekarien samt dennes närvaro i klassrummet. 

8.2 Diskussion 
Staten är en stark organisation som genom lagstiftning kan påverka andra 

organisationer. Ett exempel på denna form av politisk påtryckning är kravet på 

tillgång till skolbibliotek som skrivits in i skollagen (SFS 2010:800, § 36). Genom 

lagförändringen synliggör och stärker man skolbibliotekens roll i skolan samt vikten 

av deras arbete med eleverna. I denna studie visade det sig dock att den formella 

tvingande kraften, som lagen är för skolan, inte har inneburit någon reell förändring 

av skolorganisationernas verksamheter då det, sedan tidigare, finns skolbibliotek på 

berörda skolor. Det innebär även att den informella strukturen kring skolbibliotekets 

roll på respektive skola inte heller har aktualiserats eller förändrats av 

lagförändringen. 
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I studien framgick det att de formella tvingande krafterna dominerar skolornas 

verksamhet och upptar all tid för rektorer och lärare. De lärare och rektorer som 

deltog i studien nämner alla läroplanen, Lgr 11, och kursmålen i respektive intervju. 

Lgr 11 kan förstås som en form av formell tvingande isomorfism från staten och som 

skolorganisationerna måste ta hänsyn till. I flera av grundskolans kursplaner finns 

källkritisk granskning av information och argument, med som ett av de centrala 

innehållen. Kursplanerna med sina centrala innehåll kan ses som tvingande krafter 

som påverkar lärarnas undervisning. Sett utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv och 

tvingande isomorfism, anser jag, att det inte är förvånande att samtliga lärare och 

rektorer nämnde hur de arbetade med källkritik i undervisningen. Resultatet blir 

emellertid att skolorna riskerar att, då källkritik är en övergripande förmåga, förbise 

det faktum att det finns flera olika former av medie- och informationskunnighet som 

är av vikt, både för personal och elever.  

 

Studien visade att inga av lärarna eller rektorerna hade någon djupare kännedom om 

begreppet medie- och informationskunnighet vilket däremot samtliga 

skolbibliotekarier har. En kunskap som lärarna och rektorerna i studien inte var 

medvetna om och därmed hade de inte i heller reflekterat över ett didaktiskt 

samarbete. I Lgr 11 framgår det att det i rektorsuppdraget ingår ett särskilt ansvar för 

att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till och stöd för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek och datorer. Tillgången till 

bibliotek och datorer menar jag är en formell tvingande kraft som, när de följs, ger 

verksamheten legitimitet. Dock behöver det inte innebära att det sker någon reell 

förändring av befintliga strukturer. Studien visade att tillgången till eller bristen på 

datorer är en viktig faktor för lärare och rektorer. Den fysiska datorn blir en lika 

viktig tvingande kraft som källkritik. Det didaktiska arbetet med datorerna lyftes inte 

fram på samma sätt vid intervjuerna. Detta trots att det framgår i Lgr 11 att det är 

skolans ansvar att ” […] eleverna lär sig använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket 2011, s. 14). 

Fokus hamnar på antalet datorer, något som är lätt att mäta, istället för på lärarnas 

ämnesdidaktiska digitala kunskaper.  

 

Studien visade att två av skolbiblioteken kan förstås som sin egen organisation samt 

att ett av skolbiblioteken kan ses som en del av skolorganisationen. Studien visade 

även att skolbiblioteksorganisationerna tillsammans med skolorganisationerna delar 

organisationsfält, där de vidmakthåller ett erkänt institutionellt område, 

skolbiblioteket, oavsett inbördes roller. Det visade sig även att det finns 

connectedness, i form av utbyte av tjänster och personal mellan skolbiblioteks- och 

skolorganisationerna, vilket kopplar dem samman. Jag anser att den kraft som starkast 

påverkar samarbetet mellan skola och skolbibliotek är den normativa. Skolan som 

organisation är en gammal institution med sin historiska framväxt och sin 

institutionalisering. Externa och interna, formella och informella, tvingande krafter 

påverkar arbetet inom organisationen. Vid analysen av den empiriska undersökningen 

visade det sig att de institutionella mönstren, skolornas kollektiva minne och identitet 

samt traditioner är starka skyddsmekanismer. Skyddsmekanismer som tre utav fyra 

skolbibliotekarie-informanter upplevde som problematiska och som, enligt dem, 

förhindrar ett komplikationsfritt samarbete.  
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Lärarinformanterna upplevde att skolbiblioteksorganisationens institutionella 

mönster, identitet och traditioner är svår att sätta sig in i och bli en del av. Undantaget 

i undersökningen var skolan där skolbibliotekarien har en bakgrund som lärare. Både 

lärare, rektor och skolbibliotekarie upplevde att skolbiblioteket, på nämnda skola, är 

en del av skolorganisationen. Sett ur formell organisatorisk synvinkel anser jag att 

skolbiblioteket är en del av skolorganisationen och har varit det under flera år. Dock 

framkom det vid intervjun med lärarinformanten att upplevelsen av att skolbiblioteket 

är en del av skolorganisationen har uppstått först nu under läsåret 2014-2015. 

Tidigare valde lärarinformanten att gå till huvudbiblioteket med eleverna istället för 

att använda sig av skolans bibliotek.  Jag tolkar det som att det är den nuvarande 

skolbibliotekarien som har brutit de normativa krafterna som tidigare har funnits 

mellan skol- och skolbiblioteksverksamheten på berörd skola. Nuvarande 

skolbibliotekarie har, under sin tid som lärare, lärt sig skolorganisationens 

institutionalisering samt de institutionella myter och traditioner som finns på en skola 

och har, under kort tid, blivit en del av den nya arbetsplatsen. Samtidigt visade det sig 

vid intervjun att skolbibliotekarien upplevde svårigheter med att sära på lärar- och 

skolbibliotekarierollen. Skolbiblioteksorganisationens institutionella struktur och de 

normativa krafterna på informanten, som bibliotekarie, upplevdes av informanten 

som svårgripbara.  Emellertid har informanten arbetat som lärare under längre tid än 

som bibliotekarie. Det kan vara lättare, och gå snabbare, att anpassa sig till den miljö 

vars institutionella mönster man har avkodat. Lärarkåren respektive 

bibliotekariekåren är två olika professioner med skilda metoder och förhållande till 

arbetet samt det institutionella mönster som definierar skolbibliotek. Normativa 

krafter som jag anser att på ett tydligt sätt visar sig i studien, påverkar samarbetet 

mellan organisationerna inom ett och samma organisationsfält. På den tredje skolan 

framkom det tydligt att det är skolbibliotekarien som kan och har avkodat 

skolorganisationens institutionella mönster och institutionalisering. Ingenstans i det 

empiriska materialet framkom det motsatta, att lärare och rektorer har eller försöker, 

förstå och avkoda skolbiblioteksorganisationens institutionella mönster och 

institutionalisering. Organisationsfältet kan på detta sätt, om förhållandena är ostabila, 

bli en plats för maktrelationer och konkurrens kring vilka institutioner som ska få 

påverka organisationerna. 

 

Resultatet från den empiriska studien visade på att den andra skolan kan anses vara en 

arena för ovan nämnda maktrelationer. Informanterna på berörda skola hade olika syn 

på skolbiblioteket som institution vilket har skapat en konflikt. Inom ett 

organisationsfält tenderar den organisation med minst resurser och legitimitet att 

börja likna den resursstarka organisationen d.v.s. imiterande isomorfism. När det 

gäller den andra skolan i studien skulle det innebära att skolbiblioteksorganisationen 

tar efter skolorganisationen. Jag menar att detta inte har skett då normativa krafter i 

form av skolbibliotekariernas försvar av skolbibliotekets identitet samt deras egen 

legitimitet som bibliotekarier, har verkat emot den utvecklingen. Skolbibliotekarierna 

sökte stöd hos huvudbiblioteket för att genom tvingande isomorfism hävda sin 

legitimitet i förhållande till skolorganisationen. Starka normativa krafter från både 

skol- och skolbiblioteksorganisationen påverkade maktrelationen på studiens skola 2. 

Frågan är vad som kommer att hända med de normativa krafterna när den nya 

biblioteksplanen, i den berörda kommunen, träder i kraft. Den nya biblioteksplanen 

innebär en förändring av den formella organisationsstrukturen då 

skolbiblioteksorganisationen flyttas från kultur- och fritidsnämnden till barn- och 
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utbildningsnämnden, samt rektor blir huvudansvarig. Kommer skolbibliotekarierna 

att fortsätta söka stöd hos huvudbiblioteket för att hävda sin legitimitet? Kommer nya, 

tvingande krafter samt de imiterande krafterna att bli starkare än de normativa? Den 

nya biblioteksplanen i studiens kommun 2 innebär att kommunen får samma formella 

organisatoriska struktur som studiens kommun 3. Vad som händer med 

organisationsfältet och de isomorfa krafterna i kommun 2 kan jag inte uttala mig om, 

utan det är något som framtida forskning får undersöka och analysera.   

8.3 Reflektion av metodval  
Genom att utgå ifrån nyinstitutionell teori har jag identifierat och synliggjort 

institutionaliseringen på tre olika skolor. Den valda teorin fungerar som ett perspektiv 

för att förstå skeenden i en organisation. Däremot behandlar denna teori inte de 

konkreta handlingarna som utförs av de verksamma inom organisationerna. Inte 

heller kan detaljer och bakomliggande mekanismer synliggöras eller förklaras. Den 

empiriska undersökningen, genomförd på tre skolor, är en liten studie vilket innebär 

att resultat och analys inte går att generalisera. Intervjuer med andra 

skolorganisationer kan ge ett annorlunda resultat. Det går inte heller, utifrån den 

empiriska undersökningens resultat, att säga huruvida skolbiblioteken i studien är en 

del av folkbiblioteksorganisationens organisationsfält. 

 

Studien utgick ifrån kvalitativa intervjuer som alla spelats in, analyserats och valda 

delar transkriberats. Fördelen med att träffa informanterna, i en av dem vald miljö, är 

att jag fick tillgång till, förutom det talade ordet, även deras kroppsspråk och 

känslouttryck. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2013) lyfter fram att 

intervjusituationen är en identitetsskapande arena där informanten har kontroll över 

och kan fritt välja identitet vid mötet. Intervjuerna med rektorerna skilde sig markant 

åt från övriga intervjuer på så sätt att samtliga rektorer gav korta och koncisa svar. 

Både deras sätt att tala samt kroppsspråk visade att de är chef för en myndighet. 

Endast vid ett tillfälle upplevde jag att en av rektorerna släppte på den rollen och 

framförde sin egen, privata åsikt.  

 

Studien genomfördes under en kort tidsperiod och då fungerar intervjuer bra som 

metod. Har man längre tid på sig att genomföra sin studie kan intervjun kompletteras 

med andra metoder som till exempel observation. Observationen kan ge studien en 

ytterligare dimension på det som informanterna har sagt vid intervjutillfällena.  

 

Det som ställde till problem, när det gäller metodval, var att få tag på informanter. Då 

jag endast fick positivt svar från en skola fick jag släppa den ursprungliga 

urvalsplanen och använda mig av mitt kontaktnät. Jag upplever att det inte var en 

ultimat lösning utan jag anser att det hade varit bättre att utgå ifrån slumpmässigt 

utvalda skolor och utan personlig koppling. De informanter som har ställt upp i 

undersökningen har gjort det på frivillig basis. Alla tre lärarinformanterna har ett eget 

personligt intresse för den tekniska utvecklingen samt informationssökning. Ett 

intresse som kanske inte är representativ för lärarkåren som helhet, och som kan ge en 

ensidig syn på MIK-begreppet. Utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor kan 

dock det slutliga urvalet betraktas utgöra adekvat underlag för relevant kunskap om 

skolbibliotekens relation till skolorganisationen sett ur ett nyinstitutionellt perspektiv. 
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8.4 Vidare forskning 
Utifrån uppsatsens empiriska material går det inte att avgöra huruvida studiens 

skolbibliotek är en del av folkbiblioteksorganisationens organisationsfält. För att få en 

överblick över skolbibliotekens position i förhållande till både skol- och 

folkbiblioteksorganisationen krävs det vidare forskning.  

 

Den form av isomorfism som var distinkt i resultatdelen var den tvingande- och 

normativa isomorfismen. De imiterande krafterna var svåra att utläsa och det kan vara 

så att det kräver en djupare form av undersökning än den jag genomfört.   

 

I studien framkom det att det finns lärare som undviker projektbaserad undervisning 

samt Internet-sökningar med sina elever. Det framkom även att det finns lärare vid 

skola 3 som hittills inte har visat något intresse för att samarbeta med 

skolbibliotekarien. En form av vidare forskning är att undersöka om det är samma 

lärare som undviker både projektarbete och samarbete med skolbibliotekarien samt de 

bakomliggande orsakerna.   

 

En vidare utveckling av studien är att intervjua förvaltningschefer samt politiker från 

respektive nämn för att få en bild av deras syn på organisationsstrukturen i 

kommunen. Formella och informella tvingande krafter från dem påverkar 

verksamheternas arbete samt syn på samarbete. 
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Bilaga 1 - 3 

Intervjufrågor Lärare 

 
o Kan du kort presentera dig själv och hur länge du har arbetat som lärare och 

hur länge du arbetat på denna skola? 

Begreppet Medie- och informationskunnighet (MIK) 

o Hur tolkar du begreppet medie- och informationskunnighet? 

 

o Är MIK en del av din undervisning? På vilket sätt då?  

 

o Din egen kunskap inom MIK, kommer den från lärarutbildningen? Eget 

intresse? Fortbildning? 

 

o Arbetar ni aktivt med MIK? Diskuterar ni ämnet på arbetslagsmöten eller 

planeringsmöten? 

 

o Upplever du att det finns ett behov av fortbildning inom MIK? 

 

Skolbibliotek 

o Har ni tillgång till skolbibliotek? Hur är samarbetet med skolbiblioteket 

upplagt? Är skolbibliotekarien delaktig i arbetet med MIK? 

 

o Känner du att skolbiblioteket är en naturlig samarbetspartner när det gäller 

utbildning inom MIK, både för lärare och elever? 

 

o Upplever du att skolbiblioteket är en del av skolorganisationen? På vilket sätt? 

 

o Är det något som vi glömt? Något som du vill tillägga? 
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Intervjufrågor Skolledning 

 
o Kan du kort presentera dig själv och hur länge du har arbetat som rektor och 

hur länge du arbetat på denna skola? 

Begreppet Medie- och informationskunnighet (MIK) 

o Hur tolkar du begreppet medie- och informationskunnighet? 

 

o Arbetar ni aktivt med MIK på skolan? Diskuterar ni ämnet på arbetslagsmöten 

eller planeringsmöten? 

 

o Arbetar kommunen aktivt med MIK? Diskuterar ni ämnet på 

ledningsgruppsmöten?  

 

o Har ni haft fortbildning för lärarna inom MIK? Enskilda lärare eller för alla? 

Upplever du att det finns ett behov av fortbildning inom MIK på skolan?  

 

Skolbibliotek 

o Har ni tillgång till skolbibliotek? Hur är samarbetet med skolbiblioteket 

upplagt?  

 

o Är skolbibliotekarien delaktig i arbetet med MIK? Känner du att 

skolbiblioteket är en naturlig samarbetspartner när det gäller utbildning inom 

MIK, både för lärare och elever? 

 

o Upplever du att skolbiblioteket är en del av skolorganisationen? På vilket sätt? 

 

o När det gäller skolbibliotekets roll, finns det en gemensamt (skola och 

bibliotek) framarbetad plan/vision i kommunen? Om inte, har ni en 

plan/vision för er skola? Vem har varit delaktig i arbetet med den? 

 

o Är det något som vi glömt? Något som du vill tillägga? 

 

 

  



 

 65 

Intervjufrågor Bibliotekarie 

 
o Kan du kort presentera dig själv och hur länge du har arbetat som bibliotekarie 

och hur länge du arbetat på denna skola? 

Skolbibliotek 

o Hur är samarbetet skola - skolbibliotek upplagt? Finns det något avtal mellan 

skolan och biblioteket? 

 

o Upplever du att skolbiblioteket är en del av skolorganisationen? På vilket sätt? 

 

o När det gäller skolbibliotekets roll, finns det en gemensamt (skola och 

bibliotek) framarbetad plan/vision i kommunen? Om inte, har ni en 

plan/vision för er skola? Vem har varit delaktig i arbetet med den? 

 

o Är du, som skolbibliotekarie, delaktig vid arbetslagsmöten eller 

planeringsmöten? 

 

o Är du, som skolbibliotekarie, delaktig vid planering av 

undervisningsområden? 

 

Begreppet Medie- och informationskunnighet (MIK) 

o Hur tolkar du begreppet medie- och informationskunnighet? 

 

o Arbetar lärarna aktivt med MIK på skolan? Upplever du att du är en naturlig 

del av det arbetet?   

 

o Har kommunen haft fortbildning för lärarna inom MIK? Enskilda lärare eller 

för alla? Upplever du att det finns ett behov av fortbildning inom MIK på 

skolan? Känner du att biblioteket är en naturlig samarbetspartner för skolan 

vid fortbildningarna? 

 

 

o Är det något som vi glömt? Något som du vill tillägga? 
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