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Inledning  

Statens kulturråd publicerade 1999 en kartläggning av den svenska 

skolbiblioteksverksamheten. I en uppföljande rapport 2001 konstaterade rådet att 

intresset för skolbiblioteken hade ökat.1 Den nu gällande läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) påbjuder att eleverna skall ges möjlighet att 

pröva på olika arbetssätt och arbetsformer. Betydelsen av självständigt och 

undersökande arbete betonas.2 Till det självständiga och undersökande arbetssättet 

krävs det en hel del material. Detta har lett till att många elever och lärare söker sig till 

folkbiblioteken för att söka material. Folkbiblioteken kan dock inte lägga alla sina 

resurser på att tillgodose skolornas behov eftersom de ska ge service till alla 

kommuninnevånare. En del folkbibliotek beskriver situationen som ohållbar eftersom 

vissa skolor inte bygger upp egna skolbibliotek utan förlitar sig till folkbiblioteken.3 

Under de senaste tio åren har friskolorna ökat kraftigt i Sverige och därmed 

deras användande av folkbiblioteken. I tidskriften Biblioteket i samhället, BIS, 

hävdar bibliotekarien Cay Corneliuson att friskolorna utnyttjar folkbibliotekens 

bestånd oproportionerligt mycket för att själva kunna driva skolan som ett 

vinstgivande företag.4  

I bibliotekslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1997, står det i 5 §: ”Inom 

grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för 

att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose 

deras material för utbildningen.”5 Ingenstans i andra lagar och förordningar som gäller 

skolan framgår det vad som är en lämplig fördelning eller hur ett skolbibliotek ska 

fungera.  

 
1 Skolbiblioteken i Sverige, Statens kulturråd, 2001, s. 5. 
2 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 1994 (Lpo 94), s 7. 
3 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, passim. 
4 Corneliuson, Cay, ”Folkbibliotekets tjänster omvandlade till vinst” i Biblioteket i samhället, nr. 1, 
(2001), s. 5. 
5 SFS 1996:1596. 
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Den största skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek är den pedagogiska 

uppgiften som skolbiblioteken har.6 Skolbibliotek har i olika tider definierats på olika 

sätt. Kulturrådet definierar det på följande sätt: 

Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns 
resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information 
och läsupplevelser av alla slag. 

Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand för 

utbildningens behov inom den egna organisationen och att i samverkan med landets 

biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice.7 

Statens Kulturråd utförde 1999 en utredning gällande standarden på 

skolbiblioteken i Sverige. De kom fram till att standarden är generellt låg och att det 

ofta saknas resurser i form av medier, teknik och personal. Det konstateras även att 

det är stor skillnad på gymnasiebibliotek och grundskolebibliotek, 

gymnasiebiblioteken har bland annat i regel en fackutbildad bibliotekarie anställd.8  

För att kunna bygga upp ett skolbibliotek krävs det både resurser och mycket 

tid. Många av friskolorna är ganska nyetablerade.9 

Jag kommer i denna uppsats att ställa frågan om man på friskolorna anser att det 

finns ett behov av ett skolbibliotek eller om man menar att det är tillräckligt med 

besöken på folkbiblioteket för friskolans pedagogiska behov?  

Jag kommer att titta på vilka lagar och förordningar som gäller för friskolorna. 

Vidare kommer jag att undersöka hur företrädare för friskolorna ser på sina 

skolbibliotek och vad de anser om integrering av biblioteket i undervisningen. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är ge en bild av hur skolbiblioteksverksamheten ser ut på 

några friskolor. Undersökningen ska inte ses som ett försök till att ge en generell bild 

av verksamheten. Jag har valt att intervjua skolledarna för att få en uppfattning om 

deras syn på verksamheten i dag och i framtiden. 

Ovanstående utmynnar i följande övergripande frågor: 

Hur ser skolbiblioteksverksamhet ut på friskolorna? 

Vilken syn har skolledarna på skolans skolbiblioteksverksamhet? 

 
6 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, passim. 
7 Skolbiblioteken i Sverige : kartläggning, analys och probleminventering, Statens kulturråd,  
 1999, s. 10. 
8 Skolbiblioteken i Sverige : kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 25 ff. 
9 Mohme, Gunnel, 2001, ”Information – inte reglering är lösningen” Biblioteket i samhället, nr. 1, s. 
6. 
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Är skolbiblioteket integrerat i undervisningen? 

Anser friskolorna att de uppfyller målen i Lpo 94? 

Hur använder friskolorna folkbiblioteken? 

Hur ser folkbiblioteken på friskolornas användning av dem? 

Den kommunala skolan 
I det här avsnittet kommer jag först att göra en kort redogörelse för hur dagens 

svenska skola har växt fram. Efter denna redogörelse kommer jag att redovisa de 

lagar som gäller för den kommunala skolan 

Den svenska grundskolans framväxt 

Statens ansvar för medborgarnas undervisning fastslogs i 1842 års folkskolestadga. 

Över hela riket började en skolorganisation att byggas upp. Det skulle finnas en 

folkskola i varje socken eller stadsförsamling. Slutet på denna uppbyggnadsperiod 

markerades av en så kallad normalplan (1878) och en ny folkskolestadga (1882). I 

och med detta växte två skilda skolsystem fram, det statliga läroverket och den 

kommunala folkskola. Dessa skolsystem hade inget samband och ingen kontakt med 

varandra, men åldersmässigt löpte vissa klasser parallellt med varandra. Därför kallas 

det för parallellskolsystem. 

Parallellskolsystemet existerade fram till 1962, då det successivt ersattes av ett 

enhetsskolsystem med en nioårig grundskola. Det var riksdag och regering som 

fattade beslut gällande skolans organisation, målsättning och innehåll. Skollagen 

stiftades av riksdagen och regeringen utfärdade därefter skolstadgan. Läroplanen 

utarbetades av skolöverstyrelsen på uppdrag av regeringen. Skolan var på väg mot en 

centralisering med resurs- och regelstyrning. I slutet av 80-talet bröts trenden och en 

målstyrning inleddes. 

Hösten 1988 beslutades att staten ska ha det övergripande ansvaret och ange 

generella och riksgiltiga mål för skolan (prop 1988/89:4). Numera ligger 

arbetsgivaransvaret på kommunerna och statsbidraget för skolan ligger i det generella 

statsbidraget till kommunerna. Från den 1 januari 1993 beslutas resursfördelningen till 

skolverksamheten av kommunerna själva (prop 1992/93:220).10 

Gällande lagar för den kommunala skolan 

Sedan 1991 är den svenska skolan decentraliserad och målstyrd. Huvudansvaret 

ligger numera på kommunerna och inte på staten. Riksdag och regering formulerar de 

 
10 Richardsson, Gunnar, 1999, Svensk utbildningshistoria, s. 20 ff. 
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nationella målen och riktlinjerna för utbildningen i landet. Utbildningsdepartementet är 

den del av regeringskansliet som bereder och presenterar ärenden som sedan avgörs 

av regeringen. Kommunens uppgift är att verkställa de fastställda målen.11 

Skollagen  

Skollagen är fastställd av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser. 

Kommunerna är huvudmän för skolan.12 Det är kommunen som ansvarar för att de 

nationella målen uppfylls på de kommunala skolorna.13 Skolornas får sina ekonomiska 

resurser från kommunerna.14 Det åligger varje kommun att upprätta en skolplan, vilken 

antas av kommunfullmäktige. Skolplanen ska omfatta de åtgärder som kommunen 

kommer att vidta för att uppfylla de nationella målen och kommunen är skyldig att 

utvärdera hur skolplanen efterlevs.15 Det står ingenting om skolbibliotek i skollagen. 

Grundskoleförordningen 

Grundskoleförordningen meddelar föreskrifter utöver de som finns skollagen.16 

I grundskoleförordningens första kapitel finns en hänvisning till bibliotekslagen:17  

• 5§: Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skol-
bibliotek för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att 
tillgodose deras behov av material för utbildningen.  

• 7 §: Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 

• 9 §: Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.18 

Läroplanen 

Läroplanen anger mål och riktlinjer för skolans verksamhet.19 1995 trädde 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, i kraft. De övergripande 

målen och riktlinjerna för verksamheten anger staten. Kommunen ansvarar för att 

 
11 Grundskolans regelbok , 2000, s. 7 f.  
12 SFS 1985:1100, 5, Kap.1, 4§. 
13 SFS 1985:1100, Kap.1, 12§. 
14 SFS 1985:1100, Kap 4, 5§. 
15 SFS 1985:1100, Kap.2, 8§. 
16 SFS 1994:1194, Kap.1, 1§. 
17 SFS 1994:1194, kap. 1, 4§. 
18 SFS 1996:1596, kap. 1, 5§. 
19 Lpo 94, 1994, s 9. 
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riktlinjerna och målen förverkligas. Motsvarande ansvar på varje enskild skola åligger 

skolledaren.20 

Det finns två typer av mål i läroplanen, mål att sträva mot och mål att uppnå. Målen 

att sträva mot skall ange riktningen för skolans kvalitetsutveckling. Mål att uppnå 

anger vad eleverna skall kunna då de lämnar skolan.21 

Ordet bibliotek nämns endast en gång i Lpo 94, däremot finns det annat som 

talar för en satsning på skolbibliotek och dess utveckling. Elsa Gómez, som är 

bibliotekarie vid Mitthögskolan i Härnösand, och Margareta Swenne, som är lektor i 

svenska vid högskolan i Kalmar, har skrivit boken Aktivt lärande med 

skolbibliotek. I boken försöker de se formuleringar i Lpo 94 och de olika 

kursplanerna som talar för ett ökat biblioteksanvändande. 22  

Eleverna skall 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 inse konsekvenser av olika alternativ… De 
skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 
problem.23 

Den enda gången som bibliotek nämns i Lpo 94 är i avsnittet om rektorns ansvar. 

Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 
för: Utformningen av skolans arbetsmiljö så att eleverna får tillgång till handledning, 
läromedel, av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper. 
Sådana stöd kan t.ex. vara bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.24 

Gómez och Swenne anser att Lpo 94 genomsyras av en kunskaps- och samhällssyn 

som förutsätter goda bibliotek.25 

Kurs- och timplaner 

Även i kursplanerna för de enskilda ämnena finns det formuleringar som förutsätter 

att man har tillgång till ett bibliotek anser Gomez och Swenne.26 Eftersom det har 

tillkommit nya kursplaner sedan Gomez och Swenne skrev sin bok tar jag upp avsnitt 

som liknar de avsnitt som de tog upp. 

 
20 Lpo 94, 1994, s. 2 f. 
21 Lpo 94, 1994, s. 9. 
22 Gomez, Elsa & Swenne, Margareta, 1996, Aktivt lärande med skolbibliotek , s 12. 
23 Lpo 94, s. 7. 
24 Lpo 94, s. 17. 
25 Gomez, & Swenne, 1996, s. 12. 
26 Gomez, & Swenne, 1996, s. 12 ff. 
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Samhällskunskap: I ett komplext  samhälle med ett stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt är förmågan att tillägna sig ny kunskap väsentlig. Utbildningen i ämnet ger 
möjlighet att göra observationer och att använda olika informationskällor. Syftet är att 
utveckla förmågan att söka, granska, strukturera och värdera fakta samt att integrera, 
redovisa och gestalta den nya kunskapen. Att analysera, dra slutsatser och göra egna 
ställningstaganden av information utgör en grund för att kritiskt granska samhället.27 

Historia: Historieämnet har ett ansvar för att eleverna ges tillfälle att arbeta med 
historiskt material men också för att de orienterar sig i dagens informationskällor. 
Bedömning och värdering av källors tillförlitlighet är ett viktigt inslag.28 

Svenska: Att eleverna– utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta 
information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga 
att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap,– stimuleras till eget 
skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i 
kulturutbudet.29 

 

Gomez och Swenne tar upp liknande avsnitt ur de olika kursplanerna som de anser 

är formuleringar som tyder på behovet av eleverna ska ha tillgång till ett bibliotek.30 

Skolverket 

Sedan 1991 är Skolverket tillsynsmyndighet för skolväsendet. Skolverkets or-

ganisation är uppdelad på elva lokala enheter över landet och ledningen sitter i 

Stockholm. Varje enhet har ett antal kommuner i sitt upptagningsområde. Inom 

Skolverket finns det olika avdelningar som tar hand om uppföljning, utveckling, 

forskning, tillsyn, svenskundervisning i utlandet, samt tillsyn av fristående skolor. 

Skolverket samlar in uppgifter från kommunen för att se om skolans nationella mål 

uppnåtts. Uppföljningen av skolverksamheten sker regelbundet. Genom insamlandet 

av uppgifterna från kommunen får Skolverket grundläggande kunskaper om 

verksamheten. 

Utvärdering sker inom valda områden. Områdena kan väljas genom information 

från uppföljningen, behov av kunskap eller genom indikationer om eventuella 

problem. Skolverket förser staten, kommunen och andra skolhuvudmän med 

information om skolverksamhetens kvalitet och utveckling så att skolans utveckling 

mot de nationella målen främjas. Även utveckling av mål och styrdokument till skolan 

tillhör Skolverkets uppgifter. Skolverket kontrollerar att offentliga och enskilda 

huvudmän inom skolverksamheten uppfyller de nationella krav som ställs främst i 

 
27 Skolverket, Grundsko la, Kursinformation, Ämnen, Samhällskunskap, URL: 
http://www3.skolverket.se/ki/SV/0102/sf/11/ol/index.html,2002-02-10. 
28 Skolverket, Grundskola, Kursinformation, Ämnen, Historia, URL: 
http://www3.skolverket.se/ki/SV/0102/sf/11/ol/index.html,2002-02-10. 
29 Skolverket, Grundskola, Kursinformation, Ämnen, Svenska, URL:  
http://www3.skolverket.se/ki/SV/0102/sf/11/ol/index.html,2002-02-10. 
30 Gomez & Swenne, 1996, s 14. 
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skollagen och läroplanerna. Tillsynen över friskolorna sker regelbundet men inom 

den kommunala skolverksamheten sker det inom prioriterade områden.31 

Kommunen 

Kommunen har i uppdrag att driva skolverksamhet. Verksamheten måste formuleras i 

en kommunal skolplan som talar om hur de riksgiltiga målen ska uppnås. De nationella 

måldokumenten är grunden för skolverksamheten. 

Kommunen bestämmer hur mycket pengar som ska användas för utbildningen. 

Alla kommuner är skyldiga att redovisa sin utformning av skolan till staten. 

Friskolorna 
I det här avsnittet kommer jag först att göra en historisk tillbakablick på friskolornas 

framväxt i Sverige och sedan redogör jag för hur dagens friskolor ser ut. 

Avslutningsvis kommer jag att redogöra för de gällande lagarna för 

friskoleverksamheten. 

Hösten 1982 beslutade riksdagen att begreppet enskild skola skulle ersättas med 

begreppet fristående skola. Enskild skola och privatskola är tidigare benämningar på 

fristående skolor. Friskolor är en förkortning på fristående skolor.32 Jag kommer att 

använda mig av förkortningen friskolor i denna uppsats, utom i den historiska 

beskrivningen.  

Jag kommer inte att ta med riksinternaten och de internationella skolorna i 

uppsatsen därför att riksinternatens främsta uppgift är att anordna utbildning för 

utlandssvenska elever. I Sverige finns tre riksinternat: Sigtuna, Gränna och 

Lundsberg. Det är regeringen som beslutar om skolan ska få ställning som 

riksinternat. Huvudman för riksinternatskolorna kan vara enskild eller kommunal.33 

De internationella skolorna följer normalt inte den svenska läroplanen och de har 

inte rätt till bidrag från kommunen. Skolorna riktar sig till skolpliktiga barn som under 

en tid befinner sig i Sverige eller till barn som av andra skäl behöver en internationell 

utbildning.34 

Fristående skolor före 1992 

Enskilda skolor har funnits länge i Sverige. Föregångarna till de friskolor som vi idag 

kallar för etniska och språkliga skolor kom redan på 1600-talet. Skolorna startades 

 
31 Om skolverket, Uppgifter, URL: www.skolverket.se/om/uppgifter.shtml, 2002-02-06. 
32 Fristående skolor, Skolverket, 1994, , s. 7. 
33 Fristående skolor, Skolverket, 2001, s. 6. 
34 Godkännande av fristående skolor som motsvarar grundskolan, Skolverket, 1996, s. 35 f. 



 10

av invandrade valloner som hade tillförsäkrats religionsfrihet och önskade att deras 

barn skulle få en undervisning i sina föräldrars trosuppfattning. Undervisningen i dessa 

skolor var på Franska.35  

Ett vanligt motiv för att starta en enskild skola var att man önskade genomföra en 

viss pedagogik. Maria Montessori och Rudolf Steiner är två reformpedagoger vars 

pedagogiska idéer många tagit i bruk. Dessa skolor kallades tidigare för 

reformskolor.36 

Bredvid parallellskolsystemet under 1800-talet, med en statlig lärdomsskola och 

en kommunal folkskola, växte det fram ett tredje skolsystem. Detta tredje 

skolsystem bestod av en rad olika skolor: privata flickskolor, folkhögskolor, 

yrkesskolor och pojkläroverk. På en del läroverk började man att pröva och 

utveckla nya pedagogiska arbetsformer. En del av dessa skolor fick i slutet av 1800-

talet statsbidrag för att pröva nya pedagogiska metoder.  

Den svenska skolpolitiken har under lång tid haft en avståndstagande hållning mot 

privata skolor. Om de privata skolorna skulle få statliga bidrag krävdes det att de 

skiljde sig från grundskolan, till exempel genom en alternativ pedagogik, men de 

skulle ändå uppfylla uppgiften som skolor för skolpliktiga elever. I 1988 års 

riksdagsbeslut beslutades om en generösare hållning i statsbidragsfrågan och då 

startades fler friskolor.37 

Dagens friskolor  

Det riktiga startskottet för friskolorna kom när den borgerliga regeringen införde den 

så kallade skolpengen. Beslutet togs för grundskolan 1992 och för gymnasieskolan 

1994.38 Dessa beslut innebar att skolan inte längre behöver ha en avvikande prägel 

för att få bidrag. Bidragen till friskolorna skulle inte längre tas från staten utan från 

kommunerna. Kommunerna skulle fördela sina budgeterade ”skolpengar” på både 

kommunala skolor och friskolor. Denna lösning garanterade varje förälder rätten att 

fritt välja skola för sina barn.39  

De senaste tio åren har antalet friskolor ökat kraftigt. I dag finns det friskolor 

både i välbärgade lågskattekommuner och invandrartäta förortsområden. Man brukar 

 
35 Kjellman, Ann-Cristin, 2001, ”HURRA FÖR VALFRIHETEN”- Men vad ska vi välja?, s. 29. 
36 Richardson, Gunnar, 1994, En verklig reformskola, Palmgrenska samskolans tillkomst och tidiga 
utveckling, s. 69 ff. 
37 Hellman, Jonas, 2000, Det blommar i Skolsverige, s. 9. 
38 Hellman, 2000, s. 7 f. 
39 Fristående skolor, 94, s. 
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kategorisera friskolorna efter inriktning. De sex kategorierna är: speciell pedagogik, 

speciell ämnesprofil, konfessionell, språklig/etnisk, allmän samt övriga.40  

De friskolor vi har i Sverige i dag har växt fram under tre perioder. Den första 

periodens skolor startade med privata medel och har alltid överlevt med privata 

medel när de inte fått några offentliga anslag.41 I den här gruppen finner man de gamla 

privatskolorna som i Stockholm representeras av bland annat Maria Elementar 

(1885) och Carlssons skola (1871). Liknande privatskolor finns även i andra delar 

av landet.42  

Den andra periodens skolor startade av idealister vid planeringen av 

skolpengens införande. Dessa skolor bärs upp av en stark idé eller övertygelse. I 

idealistgruppen återfinns Waldorf- och Montessoriskolorna (dessa skolor fanns 

redan representerade men nu startades många nya) men även många språkliga, 

etniska och konfessionella skolor.43  

Waldorfpedagogiken har sitt ursprung i den utvecklingspsykologi med 

människan som helhet som lades fram av Rudolf Steiner, grundare av den 

antroposofiska rörelsen. Den första Waldorfskolan startades i Stuttgart 1919 av 

Emil Molt, chef för cigarettfabriken Waldorf-Astoria, därav namnet. Här 

förverkligade och utvecklade Steiner sina idéer bland de fabriksanställdas barn.  

Waldorfskolorna har delat in schemat på följande sätt: På morgonen ligger en rad 

kunskapsämnen (tanke), mitt på dagen har eleverna konstnärliga ämnen (känsla) och 

på eftermiddagen hantverk och gymnastik (vilja). Tanken är att hela människan ska gå 

i skolan, inte bara huvudet, och man skall uppleva saker med hela sitt väsen. 

Waldorfskolan i full utbyggnad omfattar 12 årskurser.44 

Montessoriskolan skapades av Maria Montessori, italiensk läkare och barn-

pedagog. Pedagogiken bygger på antagandet att intellektuell och motorisk förmåga 

står i intim förbindelse med varandra. Montessoripedagogiken kan kännetecknas av 

att eleverna, utifrån av lärarna givna förutsättningar, själva får välja arbetsinriktning. 

Detta gör inlärningen mer aktiv, intressant och effektiv. Miljön som eleverna befinner 

sig i när de är i skolan ska vara stimulerande. I rummen ska eleverna själva kunna 

välja om de vill sitta enskilt eller sitta och jobba i grupp. Genom att ta hjälp av 

materialen som finns i skolan ska eleverna kunna få svar på sina funderingar. 

Materialen ska även inspirera eleverna till vidare sökningar i till exempel biblioteket. 

 
40 Fristående grundskolor, Skolverket, 2001. 
http://www.skolverket.se/pdf/friskola/rapport_grundskolor2000.pdf. s. 6, 2002-02-10 
41 Hellman, 2000, s. 14. 
42 Godkännande av fristående skolor som motsvarar grundskolan 1996, s. 13. 
43 Hellman, 2000, s. 14 f. 
44 Schildt, Johan, 1995, Martinskolan Söders Waldorfskola med gymnasium En introduktion, passim. 
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Materialen är en hjälp för barnen i deras utveckling och inte ett hjälpmedel för 

lärarna. Läroböcker i klassuppsättningar undviks. Det är viktigt att elevernas material 

är anpassat till deras nivå. Tillsamman utarbetar läraren och eleverna arbetsscheman åt 

eleven.45  

Språkliga, etniska och konfessionella skolor startas oftast av en grupp människor 

som vill bevara sin språkliga och kulturella identitet men samtidigt möjliggöra sina 

barns anpassning till det svenska samhället. Exempel på språkliga eller etniska skolor 

är arabiska och sverigefinska skolor. Ett av målen i den sverigefinska skolan är att 

barnen ska utveckla tvåspråkighet.46 

De arabiska och muslimska skolorna benämner sig antingen som 

språkliga/etniska eller som konfessionella. Barnen behöver inte vara muslimer för att 

gå i skolan men föräldrarna ska vara intresserade av att barnen ska få en 

arabisk/islamsk studieatmosfär. Undervisningen sker huvudsakligen på arabiska. 

Timplanen är oftast utökad så att eleverna får en förstärkt svenskundervisning.47  

Konfessionella skolor är de som bekänner sig till en viss religiös eller filosofisk 

uppfattning. Eleverna behöver inte dela denna uppfattning för att antas till skolan. 

Våren 1998 fanns det 60 konfessionella friskolor i Sverige på grundskolenivå. 90 

procent av dessa är kristna eller muslimska.48 

Den tredje periodens skolor startade när skolpengen var ett faktum. Dessa 

bygger på en genomtänkt affärsidé. Personerna som står bakom dessa skolor vill 

utveckla ett koncept som också kan användas av vanliga, allmänna skolor. I denna 

grupp finner man olika friskolekoncerner som till exempel Kunskapsskolan AB och 

Vittra förskolor AB. 

Den här gruppen är de som är mest lyhörda och ekonomiskt försiktiga och 

om skolpengen skulle bli mindre är det möjligt att många av dem drar sig ur.49 

Friskolor är inget renodlat storstadsfenomen, även om huvuddelen av dem 

finns i storstäderna. Många av glesbygdens friskolor har startat som nödlösning 

när kommunen inte haft råd att driva skolan på grund av dåligt elevunderlag.50 Även 

i storstäderna händer det att kommunala skolor läggs ned och att lokalerna då 

hyrs ut till friskolorna. På lång sikt kan detta innebära att en del kommundelar 

kanske inte kan erbjuda något kommunalt skolalternativ.51 

 
45 Skjöld Wennerström, Kristina & Bröderman Smeds, Mari, 1997, Montessoripedagogik i Förskola 
och skola, passim. 
46 Godkännande av fristående grundskolor som motsvarar grundskolan, 1996, s. 30 f. 
47 Godkännande av fristående grundskolor som motsvarar grundskolan, 1996, s.32 f. 
48 Samuelsson, Jan, 1999, Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 112 f. 
49 Hellman, 2000, s. 15. 
50 Hellman, 2000, s. 6 f. 
51 Fristående grundskolor, 2001a, s. 3. 
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År 2000 fanns det 418 friskolor. Av dessa 418 återfinns 24 procent i de tre 

storstadskommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Elevantalet i de 

fristående grundskolorna var 41 500 läsåret 2000/2001, vilket motsvarar fyra 

procent av det totala elevantalet i grundskolorna.52 

De största grupperna är skolor med en speciell pedagogisk inriktning och 

därefter följer de med en allmän inriktning. Den grupp som ökar snabbast är de 

med en allmän inriktning och därefter följer de med en speciell pedagogisk 

inriktning. Dessa två grupper utgör tillsammans två tredjedelar av alla fristående 

grundskolor.53 

Många av friskolorna är små, 40 procent har färre än 50 elever.54 

Lagar gällande friskolor 

Det vi i dagligt tal kallar friskolor är skolor som är fristående från den kommunala 

verksamheten. Huvudmän för friskolorna kan vara enskilda fysiska personer eller 

juridiska personer. Om friskolan motsvarar grundskolan regleras godkännandet i 

skollagens nionde kapitel. Beslutet tas av Skolverket.55 

Skollagen 

Denna lag gäller inte genomgående för friskolorna, däremot finns det nionde kapitlet i 

skollagen som är avsett speciellt för friskolorna. 

Där finns följande att läsa om fristående skolor: 

2 § En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå 
väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan 
respektive specialskolan skall förmedla, skall godkännas, om 

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för 
utbildning inom det offentliga skolväsendet, 

2. skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom 
motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana barn vilkas 
mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för skolan, 

3. skolan har minst 20 elever, om det inte finns särskilda skäl för ett lägre elevantal, 
4. skolan, om den motsvarar särskolan eller specialskolan, bereder eleverna de omsorger 

som behövs, och 
5. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildning 

vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor…56 

 
52 Fristående grundskolor, 2001a, s. 4 f. 
53 Fristående grundskolor, 2001a, s. 6. 
54 Fristående grundskolor, 2001a, s. 14. 
55 SFS 1985:1100, Kap 9. 
56 SFS 1985:1100, Kap 9. 
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Det finns även krav i friskoleförordningen och andra författningar som måste uppfyllas 

för att skolan ska bli godkänd. Kraven handlar om skolans antagningsvillkor, 

personal, skolhälsovård modersmålsundervisning, åtgärdsprogram, 

kvalitetsredovisning och nationella ämnesprov. Liksom den kommunala grundskolan 

måste friskolorna ha en rektor som ansvarar för ledningen av utbildningen. Men för 

friskolorna finns ett undantag, utbildningen i skolan får ledas av flera personer. 

Exempelvis önskar Waldorfskolorna att en grupp leder utbildningen på deras skola. 

Skolverket kräver dock att en bär huvudansvaret. 57 

Läroplanen 

Friskolan följer till viss del läroplanen för grundskolan, särskolan respektive 

gymnasieskolan. Utbildningen vid en fristående skola skall vara likvärdig med 

grundskolans, men det är tillåtet med avvikelser från läroplan, timplan och kursplan. 

Läroplanen anger mål och riktlinjer för skolans verksamhet. 58 

Friskolornas utbildning måste svara mot den nationella läroplanens allmänna mål 

och värdegrund (skolan har till uppgift att förmedla och förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på) men läroplanen gäller inte fullt ut för friskolorna. Om en friskola 

anmäler i sin ansökan att de inte kommer att följa den nationella läroplanen fullt ut 

ska Skolverket bedöma om den utbildning som de redogör för i sina styrdokument 

överensstämmer med läroplanens allmänna mål och värdegrund. 

I läroplanen står det att skolorna inte får vara konfessionella men i skollagen står 

det att friskolorna får vara konfessionella. Sverige ska enligt internationella 

överenskommelser låta föräldrar välja en skola till sina barn som överensstämmer 

med deras religiösa och filosofiska övertygelse. De konfessionella skolorna måste 

svara mot de allmänna målen och värdegrunden som gäller för utbildningen inom det 

offentliga skolväsendet. Målen i den nationella kursplanen för religionskunskap måste 

fortfarande uppnås. Skolan måste fortfarande vara öppen för skilda uppfattningar.59 

Kurs- och timplaner 

Det grundläggande kravet enligt skollagen är att friskolans utbildning ska motsvara de 

kunskaper och färdigheter som grundskolan skall förmedla i sin utbildning. Men de 

nationella tim- och kursplanerna som gäller för grundskolan är inte obligatoriska för 

friskolorna. En del friskolor väljer att följa dessa nationella styrdokument och en del 

 
57 Ornbrant, Rolf, mfl. 2001, Fristående grundskolor, passim. 
58 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94: Lpf 94, 1994, s. 
8 f. 
59 Ornbrant, 2001, passim. 



 15

väljer att utöka timplanen med fler undervisningstimmar i något ämne. Oavsett vilken 

timplan skolan använder bör den förmedla minst samma kunskaper som den vanliga 

grundskolan ska förmedla. Det är tillåtet för friskolorna att följa egna tim- och 

kursplaner så länge som slutresultatet motsvarar grundskolans. Det är Skolverket 

som bedömer om detta kommer att vara möjligt, utifrån ansökan och senare tillsyn.60 

Skolverket  

Tillsynen över friskolorna, att de följer lagar och förordningar och uppfyller 

grundläggande krav på kvalitet, utövas av Skolverket på uppdrag av staten. Varje år 

måste friskolorna lämna in en skriftlig kvalitetsredovisning till Skolverket. I 

redovisningen skall det redogöras för om skolan har uppnått sina mål för utbildningen 

och om målen inte uppnåtts ska det finnas en redogörelse för hur skolan ska göra för 

att uppnå målen. 

Friskolorna är skyldiga att genomföra de nationella proven i svenska, engelska 

och matematik. Skolorna är också skyldiga att informera eleverna och deras 

vårdnadshavare om elevens resultat vid sådana prov. 61 

Kommunen 

Skolverket får inte ge en friskola klartecken om bidrag utan kommunens samtycke. 

Kommunen kan säga nej om det finns klart negativa följder för skolväsendet i 

kommunen.62 Ersättning till friskolorna ska fastställas enligt samma principer som 

ersättningen till de kommunala grundskolorna. Det innebär att man tar hänsyn till 

skolans åtagande och elevernas behov. Undervisningen i friskolorna ska vara 

kostnadsfri. 63  

Enligt skollagens 9 kap. 11 § ”har kommunen insynsrätt i de i kommunen 

belägna friskolor som får kommunala bidrag.”64 Kommunen har ingen skyldighet att 

utöva insyn, men friskolorna måste ge dem tillträde till insyn (endast till sådant som 

enligt andra lagar är offentligt). Friskolorna är skyldiga att deltaga i olika 

utvärderingar som riktar sig till alla skolor i kommunen. Men kommunen behöver ej 

ta med dem i utvärderingar.  

 
60 Ornbrant, 2001, passim. 
61 Ornbrant, 2001, passim. 
62 SFS 1996:1206. 
63 Kommunernas yttrande om fristående skolor, Skolverket, 2001b, , s. 6 f. 
64 SFS 1985:1100, kap 9. 
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Friskolorna har insynsrätt i hur kommunen beräknar bidragen till skolorna. På 

detta sätt kan de planera framtiden.65 Kommunens skolinspektör har som del i sitt 

uppdrag att följa friskolornas verksamhet.66 

Bibliotek 
I det här avsnittet kommer jag att göra en kort redogörelse för vilka bestämmelser 

som gäller för folkbibliotek och skolbibliotek och vad är det som skiljer dem åt. 

Folkbibliotek 

Antalet elever som söker sig till folkbiblioteken för att hitta material till sitt skolarbete 

har ökat. Skolorna lägger större vikt vid ett elevaktivt arbetsätt än tidigare.67 Formellt 

står folkbiblioteken utanför utbildningsväsendet.68 

Frågan är då, finns det något i bibliotekslagen som säger att folkbiblioteken ska 

fungera som skolbibliotek? 

Utdrag ur bibliotekslagen:  

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och ut-
bildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folk-
bibliotek. 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla med-
borgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.  

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestäm-
melsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra 
likande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom 
avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.  

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skol-
bibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att till-
godose deras behov av material för utbildningen.  

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen an-
svarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt 
huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna 
samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser tillkommer på staten.  

9 § folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov 
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.69  

 
65 Ornbrant, 2001, s. 82 ff. 
66 Kommunernas yttrande om fristående skolor, 2001b, s. 6 f. 
67 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 14. 
68 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 9. 
69 SFS 1996:1596. 
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Skolbibliotek ska vara ett pedagogiskt bibliotek, ett redskap i undervisningen. Det är 

skolledarens ansvar att se till att eleverna har tillgång till den biblioteksservice som 

krävs för att undervisningen skall kunna bedrivas.70 

Skolbibliotek 

Skolbibliotek i en eller annan form har funnits länge i Sverige och åsikterna om deras 

funktion har skiftat över åren. Redan i en undervisningsplan från 1919 nämns vikten av 

att ha ett skolbibliotek. Det betonades att eleverna skulle lära sig att använda 

biblioteket i läsfrämjande syfte men också att de skulle tränas i att leta information i 

faktaböckerna.71 Under 1940- och 50-talen sågs skolbiblioteket som ett oumbärligt 

hjälpmedel. På 1960-talet försvagades bibliotekens pedagogiska roll i skolan. 

Benämningen i läroplanen var inte längre skolbibliotek utan boksamlingar, 

läromedelsutrymmen, materialrum och liknande. Det satsades på att tekniskt upprusta 

skolorna. Skolbibliotekets och bokens betydelse hade minskat men under 70-talet 

gjorde man ett flertal utredningar för att belysa situationen.72 

I läroplanen från 1980, Lgr 80, är begreppet skolbibliotek tillbaka. Lgr 80 

framhåller tre funktioner för biblioteket i skolan: den sociala, den kulturpolitiska och 

den pedagogiska funktionen. Samtidigt ska man ha i åtanke att biblioteket endast 

nämns tre gånger i den löpande texten (60 sidor) om mål och riktlinjer.73 

I Lgr 80 skriver man om självständigt arbete och undersökande arbetssätt. I Lpo 

94, den nuvarande läroplanen, lägger man ännu större vikt vid detta. Elever och 

lärare får större möjligheter att bestämma över undervisningens utformning och man 

avlägsnar sig ifrån den traditionella läromedelsundervisningen. Skolans styrning 

förändras från att ha varit en central och regelstyrd verksamhet till att vara 

decentraliserad. Lpo 94 anger endast målen för verksamheten.74  

Skolbibliotek, folkbibliotek och högskolebibliotek har olika huvudmän, men de 

ingår alla i ett nationellt biblioteksnätverk. För att nätverket ska fungera krävs att de 

olika huvudmännen tar sitt ansvar. Både folkbiblioteken och högskolebiblioteken är 

organiserade på ett nationellt plan, vilket främjar utvecklingen av dem. 

Skolbiblioteken behandlas på lokal politisk nivå och någon klar organisation på 

nationell nivå finns inte.75 

 
70 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 7. 
71 Kühne, Brigitte, 1993, Biblioteket - skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det undersökande 
arbetssättet på grundskolan, s. 36. 
72 Nobel, Agnes, 1979, Boken i skolan, s. 99. 
73 Skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan: Allmän del 1980 (Lgr 80) s, 22. 
74 Lgr 80 och Lpo 94. 
75 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, passim. 
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Skolledarna bär ansvaret för skolbiblioteket och för dess utveckling  

Kulturrådet skriver: ”Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i 

första hand för utbildningens behov inom den egna organisationen och i samverkan 

med landets biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice.”76 

Enligt bibliotekslagen ska det finnas ”lämpligt fördelade skolbibliotek” på grund- 

och gymnasieskolor. I Lpo 94 står det att arbetssättet i skolorna ska vara elevaktivt 

och problembaserat. För att tillgodose detta kan skolbiblioteket fungera som ett 

redskap i undervisningen.  

Kulturrådet anser att skolbibliotekets bestånd ska vara brett i fråga om innehåll och 

svårighetsgrad, detta för att skolbiblioteken skall kunna fungera som ett stöd i 

undervisningen. 

Utifrån skolans pedagogiska verksamhet bör skolbibliotekets resurser fastställas, 

anser Kulturrådet. Resurserna ska stå i proportion till elevantalet och bibliotekets 

uppgifter. Det bör framgå i skolans styrdokument vad skolbiblioteket ska användas 

till. Om skolan behöver använda folkbiblioteken ska de presentera vilka behov de 

har av folkbiblioteket för kommunen.77 

Betydelsen av ett skolbibliotek 

Har skolbiblioteket någon betydelse för elevernas utbildning? Läser barn mer och 

bättre om de har tillgång till ett skolbibliotek? Svaren kan man till viss del finna i olika 

resultat från nationella och internationella läsundersökningar. Det finns en internationell 

sammanslutning som har jämfört skolprestationer i olika länder, The International 

Association for The Evaluation of Educational Achievement (IEA). De har gjort en 

läskunnighetsundersökning med 31 deltagande länder och med målgrupperna 

nioåringar och fjortonåringar. I undersökningen jämförs delvis svenska elevers läsning 

på fritiden med andra västeuropeiska länders elever, i relation till faktorer i hem och 

skola. Genom enkäter har bakgrundsfaktorerna studerats.78 Undersökningen visade 

på ett positivt samband mellan hur väl eleverna klarade läsprovet, föräldrarnas 

utbildningstid och framförallt tillgången på böcker i hemmet.79 En stor del av de äldre 

eleverna ansåg att det var bra att ha många bra böcker omkring sig. Det fanns också 

tecken på att skolbiblioteket har en positiv inverkan på barns läsförmåga, främst hos 

de yngre eleverna. Den viktigaste faktorn som inverkade på de olika gruppernas 

genomsnittliga läsförståelse var biblioteks- och informationsinriktad undervisning. En 

 
76 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 6. 
77 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, passim. 
78 Taube, Karin, 1995, Hur i all världen läser svenska elever?, s. 9 ff. 
79 Taube, Karin,1995, s. 73 f. 
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förutsättning för denna typ av undervisning är tillgången till välutrustade 

skolbibliotek.80 

Men har skolbiblioteket någon inverkan på elevernas lärande i stort? Keith Curry 

Lance81 gjorde en undersökning 1988 och -89 där han studerade faktorer som 

påverkade elevernas skolprestationer. Det visade sig att Biblioteksfaktorn (bestånd, 

personal och storlek) samverkade med hur eleverna klarade delstatsproven. På de 

skolor som hade undervisning med bibliotekspersonalen visade eleverna bättre 

resultat på proven. Man fann även att elever från skolor med ett välutbyggt 

skolbibliotek hade bättre resultat på provens läsdel.82 

Forskningsöversikt 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för skolbibliotekssituationen på de 

kommunala grundskolorna i Sverige under 1990-talet. Informationen är hämtad från 

olika undersökningar, rapporter och uppsatser som jag anser är relevanta för min 

undersökning. 

Undersökningar och rapporter 

Jämtlands länsbibliotek gjorde 1994 en undersökning av skolbiblioteksverksamheten 

i länet, ”Kaos blir Kosmos”83 Enkäter skickades ut till alla skolor, där skolledare 

och bibliotekspersonal fick svara på frågor angående sin syn på 

skolbiblioteksverksamheten. Svarsfrekvensen var mycket hög. Av länets 135 skolor 

uppgav 67 procent att de hade ett eget skolbibliotek och 25 procent uppgav att de 

hade ett skolbibliotek som var integrerat med folkbiblioteket. Endast 22 skolor hade 

formulerat en målsättning för skolbiblioteksverksamheten. 

Ungefär hälften av skolorna hade lärarbibliotekarier, 17 procent av skolorna 

hade tillgång till en utbildad bibliotekarie och 28 procent saknade helt bibliotekarie. På 

85 procent av skolorna var biblioteket bemannat mindre än två timmar i veckan, 

däremot var biblioteket öppet större delen av skolveckan. Medieanslagen låg på i 

genomsnitt 82 kronor per elev. Utredningen ansåg att detta var för lågt för att kunna 

 
80 Taube, K, Lundberg, I, Skarlind, A, 1995, Svensk läsundersökning i ett internationellt perspektiv ,  s. 
63 f. 
81 Keith Curry Lance, har en Ph.D i Sociologi och historia nu arbetar han som Director of the 
Library Research Service USA. 
82 Lance, Keith Curry, 1996, "The Impact of School Library Media Centers on Academic 
Achievment” i Sustaining the Vision, s. 31 f. 
83 Kaos blir Kosmos. 1995, Skolbibliotekets utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt från 
Jämtlands län. Östersund: Jämtlands läns bibliotek, passim. 
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bygga upp välutrustade skolbibliotek som ska kunna uppfylla Lpo 94:s 

krav/intentioner.84 

Mellan 1993 och -95 gjordes ett projekt med modellbibliotek85 i Örebro län. 

Utvärderingen av projektet blev rapporten Skolbiblioteksmodeller av Louise 

Limberg.86 Sju skolor bestämde sig för att satsa ekonomiska resurser på sina 

bibliotek i syfte att kunna arbeta problemorienterat. Biblioteken hade tidigare lidit 

brist på litteratur i flera ämnen och språket i de faktaböcker som fanns var oftast för 

svårt. Limberg pekar på att om biblioteket skall bli ett centrum i skolans undervisning 

kan inte lärarna se det endast som en liten del bland mycket annat i undervisningen. 

Viktigt för verksamheten är att skolans ledning och lärarna är positivt inställda till 

biblioteket. Biblioteken måste höra till kärnverksamheten i skolorna. Limberg anser 

att ”ett välfungerande skolbibliotek kan direkt stimulera och underlätta 

problemorienterad undervisning. Välfungerande skolbibliotek kan också verka 

störande eller hotfullt för den som inte önskar sådan undervisning.” 87 

För att skolbiblioteket ska kunna fungera som en resurs i den 

problemorienterade undervisningen krävs det mer än en förändring av skolbib-

lioteket. Många oundvikliga förändringar har skett med IT-utvecklingen. Lärarna 

måste även förändra sitt sätt att undervisa, vilket kan vara svårt att genomföra. Detta 

kan vara en av anledningarna till att utvecklingen i skolan går i sin egen takt trots 

läroplaner och utredningar.  

För några år sedan bestämde Gransäterskolan i Bålsta att skolan skulle byggas om 

för att fungera för ett undersökande arbetssätt. Skolan ansåg att om läroplanens alla 

mål skulle nås var alla skolans verksamheter tvungna att arbeta åt samma håll. Ett stort 

mål med projektet var att skolans bibliotek verkligen skulle inlemmas i verksamheten, 

de ansåg att biblioteket inte får vara en parallell verksamhet.  

Statens Kulturråd gick under två år in med bidrag för utveckla samarbetet mellan 

lärarnas arbetslag och skolbiblioteket. Bidraget användes till att anställa ytterligare en 

bibliotekarie förutom den som redan fanns. 

Under projektets gång har bibliotekarierna kommit fram till att deras skolbibliotek 

har funktionerna att systematisera och marknadsföra skolans material, lära elever 

informationssökning, stimulera till läsning, lära personal och elever att hantera skolans 

digitala verktyg och utgöra skolans kulturella nav  

 
84 Kaos blir Kosmos, 1995, passim. 
85 Begreppet ”Modellbibliotek” innebär att man under en tidsperiod satsar mycket resurser på ett 
skolbibliotek som på detta sätt blir en förebild och en inspirationskälla för andra skolbibliotek. 
86 Limberg, Louise, 1997, Skolbiblioteksmodeller. Utvärdering av ett utvecklingsprojekt i Örebro län.  
87 Limberg, 1997, passim. 
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Funktionerna kom att styra ritningen av lokalerna, rekryteringen av personalen till 

biblioteket, bibliotekets möblering och inte minst bokbeståndet.  

Det visade sig att biblioteket var för litet för verksamheten. Bibliotekarierna 

tvingades att flytta en del av verksamheten till grupprum på enheterna. Detta visade 

sig vara positivt, biblioteket kom till enheten och man behövde inte gå dit. En annan 

fördel var att bibliotekarierna i högre grad ingick i arbetsenheten. 

Bibliotekarierna strävade efter att samla bibliotekets medier, till exempel 

antologier, i biblioteket och registrera dem, inte att låta flera exemplar stå ute på 

enheterna. Lärarna var inte alls pigga på detta då de ville ha kvar sitt material på 

enheterna. Efter ett tag upptäckte lärarna att det var lättare att gå till biblioteket istället 

för att springa runt på enheterna och leta. En annan fördel var att nyanställda lärare 

hittade dem lättare. Nu kommer lärarna själva med material som de önskar att 

placera i biblioteket.  

Det visade sig vara väldigt viktigt att undervisningen i informationssökning 

kommer precis när eleverna behöver den. Att lägga informationssökningslektioner 

som ett separat ämne visade sig vara olämpligt, eftersom eleverna inte lärde sig vid 

påhittade situationer. Dessutom undrade de om deras prestationer skulle synas i 

betygen eller omdömena. Bibliotekarierna ansåg att vid starten av ett temaarbete 

skulle man inte bara planera elevernas kunskapsmål, utan även planera deras 

informationssökningsmål. Detta förutsatte naturligtvis att lärare och bibliotekarie 

planerade temaarbetet ihop.  

Gransätersskolans anser att deras projekt har visat att skolbiblioteket är ett 

verktyg som behövs för att skolan ska nå läroplanens mål.88 

Magisteruppsatser 

Det finns flera uppsatser som diskuterar skolbibliotek ur olika aspekter. Jag 

kommer här att redogöra för två magisteruppsatser som jag anser vara relevanta 

för min uppsats. 

Birgitta Edvardson och Ingela Lindström från högskolan i Borås undersökte 1997 

skolbiblioteksverksamheten på nio grundskolor i Västmanlands län, Skolbibliotek 

som resurs långt borta eller nära.89 Genom att intervjua skolledare och 

skolbibliotekspersonal försökte de att spegla deras syn på skolbiblioteks-

verksamheten nu och i framtiden. De har även granskat faktorer som de anser 

 
88 Ögland, Malin, 2002, Skolans bibliotek, passim. 
89 Edvardsson, Birgitta & Lindström, Ingela, Skolbiblioteket som resurs - långt borta eller nära? En 
undersökning av skolbiblioteksverksamheten vid nio skolor i Västmanlands län. Magisteruppsats i 
biblioteks - och informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 1997:65. 
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påverkar skolbiblioteksverksamheten. Det visade sig att det bara var på två av de nio 

skolorna som det fanns någon timanställd, utbildad bibliotekarie. På de övriga 

bemannades biblioteket av lärare eller kanslister. Endast på två av de nio skolorna 

fanns det en datoriserad katalog, resten hade kortkatalog eller ingen katalog alls. Det 

var bara bibliotekets bestånd som var katalogiserat. 

En övervägande del av skolorna tyckte att de börjat anpassa sig till ett mer 

självständigt arbetssätt bland eleverna och att skolbiblioteket utnyttjades mer och 

mer som en viktig resurs. Skolornas inköpsbudget varierade mellan 21 kronor och 

94 kronor per elev och år, snittpriset på en bok detta år (1997) var 145 kronor.  

Undersökningen visade på att standarden på de undersökta biblioteken var 

relativt låg. Vissa idéer och visioner fanns men skolbibliotekets roll var långt ifrån 

självklar. Även om de flesta av skolledarna och den övriga personalen ansåg att ett 

bra skolbibliotek höjer kvaliteten på undervisningen var det långt kvar till bibliotekets 

position som skolans hjärta och hjärna.90 

I uppsatsen Mål och riktlinjer eller den goda viljan från 1999 har Inger 

Holmqvist och Inger Jilcke på högskolan i Borås undersökt vad som styr skol-

biblioteksverksamheten i tre kommuner.91 Deras utgångspunkter har varit skollag, 

bibliotekslag, grundskoleförordning samt nationella, kommunala och lokala mål. De 

har intervjuat ordföranden i barn- och utbildningsnämnd, förvaltningschefer på 

kommunal nivå samt rektorer. Majoriteten av dessa kände inte till de nationella 

måldokumenten och samtliga skolor saknade handlingsplaner för sina bibliotek. På de 

skolor där undersökningen gjordes hade varken Skolverket, kommunen eller den 

egna skolan utvärderat skolbiblioteket. I uppsatsen kommer de även fram till att 

varken Skolverket, kommunen eller skolorna själva har gjort någon utvärdering av 

skolbiblioteken. Holmqvist och Jilcke kommer fram till att när skolans ledning och 

skolans kultur är positiva till skolbiblioteket så kommer skolbiblioteket att bli en aktiv 

de av skolverksamheten.92 

Internationell utblick 

Skolan ska hjälpa till att utveckla eleverna i att tänka självständigt och kritiskt. Det 

undersökande arbetssättet ska karakterisera undervisningen. Dessa idéer delas av 

Sverige, Danmark, Storbritannien och USA.  

 
90 Edvardsson & Lindström, 1997, passim. 
91 Holmqvist, Inger & Jilcke, Inger. 1999, Mål och riktlinjer eller den goda viljan: vad är det som styr 
skolbiblioteksverksamheten i tre kommuner . Magisteruppsats i biblioteks - och 
informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 1999:3. 
92 Holmqvist & Jilcke, 1999, passim. 
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Det finns bibliotek på alla skolor i Danmark och de omfattas av bibliotekslagen. 

Skolbiblioteken bemannas av lärarbibliotekarier. För att kunna bli lärarbibliotekarie 

måste man på sin lärarutbildning lägga en tre månaders biblioteksutbildning (betald). 

Lärarbibliotekarietjänsten får högst ta 16 timmar i veckan, resten ska vara vanlig 

undervisningstjänst. Lärarbibliotekarien ska hjälpa och stödja både lärare och elever. 

Varje skolår har eleverna undervisning i informationssökning. Bokuppsättning och in- 

och utlån sköts ofta av eleverna. 

Sveriges och Storbritanniens situation när det gäller skolbibliotek är ganska lika. 

1990 hade två tredjedelar av skolorna i Storbritannien ingen formulerad plan vad det 

gällde biblioteksverksamheten. Skolbiblioteken kan vara allt från några hyllor till 

välutrustade bibliotek. Skolbiblioteken har fått en ökad betydelse sedan man i slutet 

av 80-talet införde den första allmänna läroplanen. Läroplanen belyser bland annat 

vikten av elevernas informationsfärdigheter. Storbritanniens skolbibliotek tycks gå en 

ljus framtid till mötes där resurserna blir bättre och lärarnas och elevernas 

användande blir större. 

USA har en lång tradition av biblioteksanvändning i undervisningen eftersom 

gåvoläromedlen varit få. I en undersökning från 1985 fann man att om 

biblioteksverksamheten är integrerad i undervisningen blir elevernas studieresultat 

bättre.  

Amerikanerna lägger stor vikt vid biblioteksutbildning och pedagogiska 

kunskaper hos bibliotekspersonalen. Lärarna och bibliotekarierna planerar lärarnas 

undervisning och bibliotekariernas informationsöknings undervisning tillsammans. 

Bokuppsättning och in- och utlån sköts ofta av frivilliga, till exempel föräldrar. En del 

av delstaterna har i sina standardprov lagt in uppgifter där det krävs färdigheter inom 

informationssökning. 93 

Teoretiska inspirationer 
I uppsatsens inledning återgav jag Kulturrådets definition på vad ett skolbibliotek är. 

Men hur vet man att skolbiblioteket är av god kvalitet? Louise Limberg har utarbetat 

några kriterier som jag kommer att använda mig av.  

Brigitte Kühne har listat faktorer som påverkar utseendet och integreringen av 

skolbiblioteket i undervisningen.  

Jag kommer även att utnyttja David Loertschers värderingsskala för hur 

skolbiblioteket fungerar i undervisningen sedd ur skolledarens synvinkel. 

 
93 Gomez & Swenne, 1996, 32 ff. 
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Kvalitet 

Forskarutbildningen inom Biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige är ung så 

antalet avhandlingar gällande skolbibliotek är få.  

Louise Limberg har skrivit många böcker och artiklar om skolbibliotek. Hennes 

avhandling Att söka information för att lära: en studie av samspelet mellan 

informationssökning och lärande kom ut 1998. Avhandlingen behandlar 

gymnasieelevers metoder att söka information.94  

Louise Limberg ger i artikeln ”Omprövning och utveckling i skolbiblioteket” 

några punkter som kvalitetsmätningen kan utgå ifrån.95 

Ett bra skolbibliotek ska vara anpassat till den enskilda skolans behov. Ett bra 

skolbibliotek höjer kvaliteten på undervisningen. För att åstadkomma en 

kvalitetshöjning på biblioteket krävs framförallt att man bygger upp mediebeståndet, 

ger undervisning i informationsundersökning och att man utvärderar verksamheten. 

Utvärdering kan göras med olika syften, exempelvis för att få bättre resurser eller för 

att stödja och utveckla metoder i verksamheten. Limberg presenterar några områden 

som hon anser vara indikatorer på kvalitet: 

• Används biblioteket inom de flesta skolämnena eller förknippas det mest med 

modersmålsundervisningen och skönlitteraturen? 

• Är det läroboken som styr arbetet eller väljer elever och lärare infor-

mationskällorna tillsammans?  

• Var är medierna placerade? (Ämnesrum, klassrum, materialrum, skolbibliotek 

eller annan lokalisering). 

• Är medierna anpassade till skolans pedagogiska profil? Är de aktuella? I vilken 

form finns medierna? Är de anpassade för de arbetsområden som man arbetar 

med? 

• Hur bemannas biblioteket? (Fackutbildade bibliotekarier, lärarbibliotekarier, 

kanslister). Hur många timmar arbetar de? 

• Vilket utseende och vilken placering har bibliotekslokalerna?  

• Finns det några stödfunktioner? (Skolbibliotekscentraler, folkbibliotek, bokbuss, 

depositioner). 

• Samarbetar bibliotekarier och lärare? 

• Kontrolleras elevernas bibliotekskunskaper genom redovisning eller prov? 
 

94 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande framlagd vid Institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap i Göteborg. 
95 Limberg, Louise, 1993, ”Omprövning och utveckling i skolbibliotek” i Skolbibliotek i medvind! 
Idéer och modeller för framtiden, s. 7-14. 
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• Vad har biblioteket för budget? Ett vanligt mått är en bok per elev och läsår om 

biblioteket har en aktuell samling som bygger på ett bra grundbestånd. Till 

bokanslaget skall läggas kostnaden för tidningar, tidskrifter, sökningar i 

databaser, katalogkostnader och PR-material. 

• Hur ser biblioteket ut och var i skolan är det placerat? Hur använder man 

biblioteket?  

Dessa punkter kommer jag senare till viss del att sammanföra med det som Brigitte 

Kühne, Kulturrådet och Lpo94 tar upp. 

Skolbiblioteket som resurs i undervisningen 

Brigitte Kühne har studerat hur skolbiblioteket används som resurs i det under-

sökande arbetssättet i grundskolan. Under tre år följde Kühne skolklasser på mellan- 

och högstadiet i deras informationssökning på skol- och folkbibliotek. Det 

utarbetades ett program där eleverna fick träna informationssökning integrerat med 

arbetet i deras ämnen. Kühnes undersökning omfattade observationer, enkäter till 

elever samt intervjuer med lärare och elever. Kühne kommer bland annat fram till att: 

• Det är svårt att lära ut informationssökning, det är tidskrävande och det krävs 

god planering och rätt personal. 

• Det lönar sig att lära elever bibliotekskunskap. De blir självständigare, mer 

positiva, mer kreativa. Elever som upplevs som svaga i den traditionella un-

dervisningen klarade sig bättre med biblioteksarbetssättet.96 

Kühne anser att träning i bibliotekskunskap bör integreras i den vanliga un-

dervisningen på ett tidigt stadium och att det finns ett antal faktorer som har betydelse 

för integreringen av skolbiblioteket i den pedagogiska verksamheten. Det 

grundläggande är att alla på skolan önskar ett biblioteksintegrerat undersökande 

arbetsätt.97 Med bibliotekskunskap menar Kühne kunskap i hur biblioteket är 

uppbyggt. Att eleverna ska lära sig vilka kataloger som finns och kunskap i hur man 

använder dessa kataloger. Med informationssöknings kunskaper menar Kühne att 

det ska finnas kännedom om i vilka medier man kan söka i och finna viss information, 

vilka sökstrategier man ska använda sig av.98  

 
96 Kühne,1993, s. 241.  
97 Kühne, 1993, s. 236 ff. 
98 Kühne, 1993, s. 13 f. 
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Kühne har ordnat de faktorer som hon anser påverkar integreringen av skol-

biblioteket i undervisningen i fyra huvudkategorier. 

• Fysiska: bibliotekets läge, storlek, öppettider, personal, utrustning, ekonomi. 

• Psykologiska (personliga): skolledningens inställning, lärarnas kunskaper och 

intresse för biblioteket och informationssökning, bibliotekariens ämneskunskaper, 

skolans arbetsklimat, de inblandades personkemi (skolledare, lärare, 

bibliotekarien och eleverna). 

• Utbildning: lärarnas och bibliotekariens utbildning och bakgrund. 

• Mål med verksamheten: läroplanens övergripande mål och målen i skolans 

arbetsplan.99 

Skolbibliotekets integrering i undervisningen 

När det handlar om skolbibliotekets pedagogiska roll och dess integrering i un-

dervisningen är David Loertscher något av en förebild inom svensk skolbib-

lioteksteori. Både Kühne och Limberg har använt sig av hans teorier i sina arbeten.  

David Loertscher är en amerikansk skolbiblioteksteoretiker och 1988 skrev han 

boken Taxonomics of school library media program, där han presenterade en 

”taxonomi för skolbibliotek”. Loertchers taxonomi är en form av värderingsskalor 

med ett stegvis uppdelat schema över skolbibliotekets integrering i undervisningen. 100 

Taxonomierna kan fungera som hjälpmedel för att få en helhetsbild av bib-

lioteksverksamheten i skolan.101 Loertscher har använt sig av fyra perspektiv: 

lärarens, elevens, bibliotekariens och skolledarens.  

Jag kommer endast att redogöra för taxonomin sedd ur skolledarens synvinkel 

och jag använder mig av den tolkning av Loertschers taxonomi som Kühne använde 

sig av i sin avhandling.  

• Basbiblioteket: Biblioteket existerar eftersom det står skrivet i skolstadgan. 

Utseendet spelar ingen roll eftersom det inte står något om det i skolstadgan. 

• Kraftcentrum: Skolledaren ser till att det finns personal och resurser till att hålla 

biblioteket öppet och fungerande. 

• Skolbiblioteket ses som en integrerad del av skolans undervisningsresurs: 

Skolledaren ser biblioteket som ett läromedel och hon ser till att andra också gör 

 
99 Kühne, 1993, s. 227 ff. 
100 Loertscer, David, 1988, Taxonomics of School Library Media program 
101 Limberg, Louise, 1987, ”På jakt efter den biblioteksidé som flyr oss…: Slutsatser efter studier i 
USA”. Biblioteksbladet ,1987, 72, s. 144-147. 



 27

det. Gemensamma schemamässiga planeringar av skolbiblioteket och 

undervisningen sker. En integration mellan läromedel och skolbiblioteksmedier. 

• Skolledaren ser bibliotekspersonalen som resurs i skolans pedagogiska ut-

vecklingsarbete: Bibliotekspersonalen deltar aktivt i planeringen av under-

visningen.102  

Genom att titta på vilken placering i den här skalan de olika skolbiblioteken har får 

man en uppfattning om hur långt skolan kommit i integrationsarbetet och vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns. 

Intervjufrågornas utgångspunkter  

För att underlätta vid framställandet av mina frågor och vid resultatredovisningen har 

jag valt att gruppera Kühnes och Limbergs faktorer i åtta huvudrubriker. Under varje 

rubrik redogör jag för vad de anser om det området. Under varje rubrik ingår även 

det som Kulturrådet och Lpo 94 berör kring området.  

Förutom de åtta rubrikerna finns två till. De två första av dessa handlar om vad 

skolledaren personligen anser att ett skolbibliotek är och vilka funktioner det ska ha. 

Sista punkten tar upp skolornas användning av folkbiblioteken. 

1 Vad är ett skolbibliotek? 

Kulturrådet föreslår : ”Skolbiblioteket är den eller de platser i direkt anslutning till 

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

söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag”.103 

2 Skolbibliotekets funktioner 

Louise Limberg: Skolbiblioteket har tre huvudfunktioner. Den pedagogiska: i det 

problemorienterade arbetssättet ska biblioteket fungera som ett redskap och det ska 

vara en plats för studier och informationssökning. Den kulturella: i biblioteket ska 

eleverna få litterära och andra kulturupplevelser. Den sociala: även på elevernas 

håltimmar och raster ska biblioteket vara en plats för läsning och trivsel.104  

Kulturrådet: ”Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand 

för utbildningens behov inom den egna organisationen och att i samverkan med 

landets biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice.”105  

 
102 Kühne, 1993, s. 64 f. 
103 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 6. 
104 Limberg, 1990, s. 69 f, Limberg skrev detta med hänvisningar till vad som stod i Lgr 80. 
105 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 6. 
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3 Bibliotekets läge och öppethållande 

Brigitte Kühne: För att biblioteket ska kunna användas på ett bra sätt i all un-

dervisning bör det placeras centralt. Om biblioteket ska fungera som ett läromedel 

bör det vara lätt tillgängligt. Öppettiderna ska vara anpassade till eleverna. De skall 

kunna komma dit för att lösa sina uppgifter eller för att hitta svaret på sina 

funderingar.106 

Louise Limberg: Skolbiblioteket bör vara öppet under skoltid.107 

Kulturrådet: Skolbiblioteket bör finnas i skolan eller i direkt anslutning.108 

4 Utbildning (bemanning av biblioteket och utbildning)  

Brigitte Kühne: Biblioteket bör bemannas av personal som är utbildad för arbetet. 

Den erfarenhet som finns av öppethållande av bibliotek utan personal visar på att 

biblioteken då utnyttjas som uppehållsrum, vilket inte är önskvärt. Hon diskuterar om 

det är bibliotekarien eller läraren som är mest lämpad att undervisa i 

informationssökning.109 

Louise Limberg: Biblioteken bör bemannas av utbildade skolbibliotekarier, 

lärarbibliotekarier och kanslipersonal hela dagarna. Eleverna skall ha tillgång till god 

handledning, likaså lärarna.110 

Kulturrådet: Personalen bör kunna hjälpa eleverna att söka och värdera infor-

mation. De ska även förmedla ett brett utbud av läsupplevelser. Lärarna bör lära sig 

hur biblioteket kan användas som en pedagogisk resurs och bibliotekarierna bör öka 

sina pedagogiska kunskaper. Dessa lärdomar bör inhämtas genom obligatoriska 

kurser under grundutbildningen eller genom fortbildning. 111 

5 Bibliotekets utrustning, utformning och storlek 

Brigitte Kühne: Biblioteket ska vara utformat som ett utrymme för arbete och inte 

som något mysrum. All utrustning som eleverna behöver för sitt arbete i biblioteket 

skall finnas på plats. 

Biblioteket ska vara tillräckligt stort för att kunna fungera som arbetsrum för 

åtminstone halvklasser och grupper.112  

 
106 Kühne, 1993, s. 229 ff. 
107 Limberg, 1990, s. 70. 
108 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 6. 
109 Kühne, 1993, s. 231 ff. 
110 Limberg, 1990, s. 75. 
111 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s 6. 
112 Kühne, 1993, s. 230 f. 
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Louise Limberg: Det ska finnas ordentligt med arbetsplatser, biblioteket får inte bli 

ett mysrum. Ett bibliotek bör vara tillräckligt stort för att kunna inrymma några 

arbetande klasser samtidigt och därutöver ha plats för enskilt arbete.113 

6 Medierna 

Brigitte Kühne: Mediebeståndet skall vara utformat efter skolans krav och en 

fungerande katalog ska finnas. Materialet bör inte tas med till klassrummet eftersom 

det då finns en risk att det stannar där och inte är tillgängligt för nästa besökare. Helst 

ska alla skolans medier vara samlade och katalogiserade i skolbiblioteket.114 

Louise Limberg: Mediebeståndet ska byggas upp och anpassas efter skolans 

årskurser, inriktning och profil. Böckerna bör vara klassificerade enligt SAB-

systemet, eftersom man genom att välja samma system som folkbiblioteken vinner 

stora pedagogiska fördelar. Bokbeståndet ska vara brett och varierat med en 

tyngdpunkt på litteratur som används i skolarbetet. Det finns flera fördelar med att 

placera alla medierna i biblioteket. Eleverna har lättare att genomföra 

ämnesövergripande studier. Om alla medier är samlade på samma ställe stimuleras 

elevernas färdigheter i informationssökning och de är inte begränsade till tryckta 

källor. Olika arbetsformer stimulerar elevernas kreativitet. Det finns även 

ekonomiska fördelar med att samla hela skolans medier. Dubbelköp kan undvikas 

och flera kan använda det befintliga materialet.115 

Kulturrådet: Skolbibliotekets viktigaste uppgift är att vara ett stöd i undervisningen. 

Biblioteket ska tillhandahålla texter med skiftande svårighetsgrad, innehåll och det ska 

vara av ett brett utbud.116 

7 Mål 

Brigitte Kühne: för att man skall lyckas med integreringen av biblioteket i un-

dervisningen bör alla inblandade sträva mot samma mål.117 Det går inte att genomföra 

större projekt på en skola om inte skolledaren stöttar idén.118  

Louise Limberg: Målformuleringar bör innehålla mål för bibliotekets pedagogiska, 

sociala och kulturpolitiska roll. Det skall även finnas mål för vilka medier som ska 

finnas på biblioteket. Målen ska kopplas till ett handlingsprogram där det beskrivs hur 

 
113 Limberg, 1990, s. 64 f. 
114 Kühne, 1993, s. 229 f. 
115 Limberg, 1990, s. 70 ff. 
116 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 12. 
117 Kühne, 1993, s. 232. 
118 Kühne, 1993, s. 197. 
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allt ska utvecklas, göras, vem som bär ansvaret och hur allt ska utvärderas.119 En 

förklaring till kvalitet eller brister i verksamheten kan vara samarbetet mellan 

bibliotek, skolledning och lärarna.120 

Kulturrådet: Skolledningen måste aktivt stödja en utveckling av skolbiblioteket 

annars lär det med stor sannolikhet inte bli någon utveckling. Skolbibliotek och 

skolutveckling bör kopplas samman och detta är skolledarens uppgift. Ofta kan 

skolbibliotekets utveckling eller brist på utveckling förklaras genom skolledarens 

intresse och agerande.121 Det är av stor vikt att skolbibliotekets funktion är 

preciserad i skolans styrdokument. Skolbibliotekets inriktning ska vara fastställd 

utifrån skolans pedagogiska verksamhet.122 

Läroplanen: Det är skolledarens ansvar att ge eleverna och lärarna tillgång till den 

biblioteksservice som behövs för skolundervisningen.123 

8 Skolbiblioteksanvändning i undervisningen 

Louise Limberg: Ett bra skolbibliotek ska kunna svara mot en rad ämnen förutom 

modersmålsundervisning och skönlitteratur. För att biblioteket ska kunna spela en 

avgörande roll bör elever och lärare tillsammans välja sina informationskällor och inte 

bara förlita sig till läromedlen.124 

9 Bibliotekets driftsanslag. 

Brigitte Kühne: Vid varje läsårs början bör man fundera på vad skolbiblioteket ska 

användas till. Vill man ha det som en förvaringsplats eller önskar man att det skall 

användas i ett undersökande arbetssätt? När man bestämt var på skalan man vill ligga 

kan man bestämma driftsanslagets storlek.125 

Louise Limberg: Om biblioteket redan har ett aktuellt och brett bestånd är det 

lagom med att köpa in en bok per elev och läsår. Utöver detta kommer kostnaderna 

för tidningar, tidskrifter, databaser, katalogkostnader och mycket mera.126 

Kulturrådet. Utifrån skolans pedagogiska verksamhet bör storleken på skol-

bibliotekets driftsanslag bestämmas. Om skolans elevantal ökar ska även bibliotekets 

driftsanslag öka.127 

 
119 Limberg, 1990, s. 84 ff. 
120 Limberg, 1993, s.7 ff.  
121 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 16. 
122 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s 12. 
123 Lpo 94, s. 17. 
124 Limberg, 1993, s. 11 f. 
125 Kühne, 1993, s. 231 f. 
126 Limberg, 1993, s. 13. 
127 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 12. 
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10 Folkbibliotek 

Kulturrådet: Om skolan har ett behov av folkbiblioteket bör skolan analysera 

behovet. Efter att en utredning har skett är det lämpligt att meddela kommunen om 

vilka behov man har av folkbiblioteket.128 

Det är alltid skolans ansvar att se till att de redskap som behövs för att bedriva 

undervisningen finns, ansvaret att ordna skolans biblioteksservice vilar inte på 

folkbiblioteken.129 

 
128 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 12. 
129 Hansson, Johanna (Barn – och skolbibliotekskonsulent Statens kulturråd) ”Huvudsaken är att 
det finns en dialog i kommunen”, Biblioteket i samhället, 2001:2, s. 7 f. 
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Undersökningen 

I detta avsnitt presenterar jag mitt metodval och mina avgränsningar. Jag går även 

igenom planering av undersökningen och genomförandet av den. Slutligen 

presenterar jag de skolor som deltar i undersökningen. 

 

Metod 
I min studie har jag använt en kvalitativ metod. Mitt syfte är att få fram ett spektrum 

av åsikter och synpunkter, inte att ge en generell bild av friskolornas 

biblioteksverksamhet. Till detta lämpar sig en kvalitativ metod bäst. För att kunna 

dra generella slutsatser och visa att hur det ligger till bör man använda en kvantitativ 

metod, medan en kvalitativ metod snarare ställer frågan varför det är som det är. 

Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att informationen är tillförlitlig. Ibland 

kan det vara svårt att avgöra hur tillförlitlig informationen som kommer fram vid 

intervjuerna är. Därför är det viktigt med kontrollfrågor och uppföljningsfrågor i 

efterhand om oklarheter visar sig vid analysen av intervjun.  

Mina frågor är standardiserade vid första mötet med de intervjuade men vid 

intervjutillfället ställs frågorna i den ordning som lämpar sig bäst. Graden av 

strukturering är ganska låg då intervjupersonerna får ett stort svarsutrymme. Vid 

framarbetandet av intervjufrågorna har jag tagit hjälp av Runa Patels kapitel om 

tekniker för att samla information i Grundbok i forskningsmetodik.130 

Jag har valt att spela in intervjuerna eftersom det finns många fördelar med det. 

Jag kan då som forskare koncentrera mig på respondenten, samtalet blir mer 

engagerat och möjlighet till att ställa följdfrågor ges. Det är även av vikt för mig att 

studera sådant som bandspelaren inte tar upp, till exempel gester och mimik. 

Urval 
Min tanke var att undersöka friskolor som hade ett högstadium. Om skolan även 

hade ett låg och mellanstadium gjorde det ingenting så länge det fanns ett höstadium. 

 
130 Patel, Runa & Tebelius, Ulla, 1995, Grundbok i forsknings metodik , s. 41 ff. 
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Om skolan bara hade ett högstadium var min önskan att de skulle ha ett elevantal på 

minst 70 elever. Om skolan bestod av flera stadier var minimigränsen att 50 elever 

skulle gå på högstadiet. 

Dessa kriterier kan verka konstiga med tanke på hur många av friskolorna som är 

små. Bland friskolorna är det, 40 procent som har färre än 50 elever.131 Men redan 

här gjorde jag ett urval, jag antog att om skolorna var för små skulle det inte finnas så 

mycket till skolbibliotek. 

Eftersom det visade sig var väldigt svårt att få skolledarna att ställa upp beslutade 

jag mig för att ta med skolor som även hade ett gymnasium.  

Arbetets gång  
Det saknas statistik över hur många friskolor som har bibliotek. För att få en bättre 

överblick beslutade jag mig därför för att i mitten av december 2001 skicka ut ett e-

brev till de skolor som passade in i mitt urval. Jag använde mig av listan över 

friskolor som finns på friskolornas riksförbunds hemsida.132 I e-brevet, som jag 

skickade till 25 skolor, presenterade jag mig själv och min undersökning.  

Mina frågor var:  

• Finns det ett skolbibliotek på er skola? 

• Har er skola några nedskrivna mål gällande skolbiblioteksverksamheten? 

• Vad heter er skolledare? 

Tanken med den sista frågan var att jag med hjälp av skolledarnamnet skulle kunna ta 

direktkontakt. Två skolor svarade omgående. Vid vårterminsstarten skickade jag ut 

samma e- brev en gång till. Denna gång fick jag ett svar, att de inte hade tid att 

besvara mina frågor. Efter detta klena resultat beslutade jag mig för att försöka få 

skolledarna att ställa upp på en vanlig intervju gällande skolbibliotek.  

Ett nytt e-brev skickades ut där jag presenterade min undersökning och en 

förfrågan till skolledarna om de önskade att deltaga. I e-brevet lovade jag att de 

skulle få frågorna utskickade efter det att vi bokat tid för intervju. Jag antog att det var 

en större chans att få med flera skolor om de fick se frågorna i förväg men jag vill inte 

att de skulle läsa dem innan vi bestämt tid för intervju. Jag utvidgade området till att 

gälla hela Stockholms län och delar av Uppsala län. Antalet skolor var nu uppe i 

cirka 30 stycken och en skola svarade att de kunde deltaga. De två skolorna som 

 
131 Fristående grundskolor, 2001a, s. 14. 
132 Friskolornas riksförbund, URL: htpp://www.friskola.se 
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visat intresse vid mitt första e-post meddelade att de ville deltaga i undersökningen. 

Nu hade jag tre deltagande skolledare i min undersökning. 

Efter att ha väntat i fjorton dagar skickade jag e-brevet en gång till. Vid denna 

omgång anmälde en låg- och mellanstadieskola intresse, det visade sig att friskolornas 

riksförbund hade angivit fel adress. 

En tredje gång skickade jag iväg e-posten till alla skolorna men inget svar. I 

början av februari 2002 började jag att ringa runt till skolorna för att fråga om de 

kunde ställa upp i min undersökning. En del av skolorna svarade nekande på grund 

av tidsbrist, en del ansåg att de inte kunde tillföra något eftersom skolan inte hade 

något skolbibliotek. När orsaken har varit att det inte fanns något skolbibliotek 

förklarade jag att jag ändå gärna diskuterade om deras tankar och visioner gällande 

skolbibliotek. Men de tackade nej också till detta förslag.  

Jag har också använt mig av telefonsvarare för att lämna meddelanden. Dessa 

meddelanden har de oftast ignorerat. På en av skolorna fick jag svar när jag ringde 

upp en andra gång. Här blev jag väldigt otrevligt bemött av studierektorn. Han ansåg 

att mina e-brev var bristfälliga och att deras skola inte ställde upp på något så oseriöst. 

Han tyckte att jag borde besvära de kommunala skolorna istället. Efter ytterligare en 

salva otrevligheter slängde han på luren utan förvarning. Senare under dagen ringde 

rektorn från denna skola och meddelade att skolan kunde deltaga i min undersökning. 

Efter att ha skickat mina frågor till skolan hördes ett ilsket meddelande på min 

telefonsvarare. Än en gång var skolans studierektor arg och otrevlig. Han meddelade 

att jag inte var välkommen till deras skola och förklarade än en gång det bristfälliga i 

mina e-brev. Meddelandet avlutades med att han blev ännu otrevligare och ännu en 

gång slängde han på luren. 

Efter att i cirka två månaders tid ha kämpat med datorer och telefoner hade jag 

fått klartecken från fem skolor (en av dessa skolor var den där rektorns tackat ja, 

men studierektorn skällt ut mig). Som ett sista försök skickade jag iväg några e-brev 

till skolor i omkringliggande områden till de tidigare länen men utan resultat. 

Skolorna som ställt upp har själva fått välja om de önskar att vara anonyma, 

vilket ingen skola önskat att vara. Därför presenterar jag skolorna vid namn. 

Eftersom jag endast hade fått med fem skolor efter alla försök beslutade jag mig 

för att bredda min undersökning. Det föll sig naturligt att även ta med folkbibliotekens 

åsikter vad det gäller friskolornas användning av deras bibliotek. Med e-brev 

kontaktade jag de folkbibliotek som de olika friskolorna hade svarat att de använde 

sig av. Jag beslutade mig för att göra en intervju med Birgit Sundstedt, som är 

enhetschef för barn och ungdomsverksamheten på Uppsala stadsbibliotek. Delar av 

den här intervjun kommer jag att presentera i samband med analysen av skolledarnas 

svar på frågorna gällande folkbiblioteken. Birgit Sundstedt berättar i intervjun om ett 
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möte som biblioteket har haft med Kristina Axell, ansvarig för 

grundskoleverksamheten i Uppsala kommun. Jag har även varit i kontakt med 

Kristina Axell angående detta möte.  

I början av mitt uppsatsarbete var jag ganska klar över hur de olika lagarna 

gällde men med tiden har allt bara blivit rörigare. Hur gäller till exempel 

bibliotekslagen och grundskoleförordningen? För att reda ut detta har jag tagit 

kontakt med Kulturrådet, Sveriges Kommunförbund, Skolverket och friskolornas 

riksförbund. Denna diskussion kommer jag att ta upp i analyskapitlet. 

Intervjutillfällena 
Intervjufrågorna skickade jag alltså ut på med e-brev till respektive skolledare innan 

intervjutillfället. Intervjuerna har spelats in på en bandspelare, vilket har haft sina för- 

och nackdelar. En del av personerna har varit lite hämmade av bandspelaren i början 

av intervjun men efter ett tag har det hela fungerat bra. En av skolledarna önskade att 

jag inte skulle spela in intervjun. Detta var sista skolan som jag besökte och jag 

berättade att de tidigare skolorna inte haft något emot bandinspelning. Efter detta 

godtog också hon, om än motvilligt, inspelning.  

Intervjuerna har tagit mellan 15 och 55 minuter. Vissa av skolledarna hade svarat 

på frågorna i förväg, detta bidrog till att intervjuerna blev ganska korta. En del av 

deras svar önskade jag att de skulle utveckla men detta fungerade inte riktigt. Dessa 

skolledare var väldigt stressade och en var även dubbelbokad. Två skolledare hade 

funderat mera runt frågorna och här fick intervjuerna mera en karaktär av samtal, 

dessa intervjuer blev betydligt längre. 

Efter intervjuerna besökte jag biblioteken på de fyra skolor som hade ett 

bibliotek. Två av skolorna hade bibliotekspersonal. Vid samtal med biblioteks-

personal från dessa skolor fick jag en något annorlunda bild av skolans bibliotek än 

den bild som skolledaren gett. Eftersom dessa samtal inte var planerade har jag 

beslutat att inte ta med all den information som kom fram där. Endast lite av det som 

togs upp finns med och då annonserar jag att det är information från 

bibliotekspersonalen. 

Skolorna 
Här kommer en kort presentation av de skolor som jag varit på och gjort 

intervjuerna. Jag har valt att presentera skolorna vid namn eftersom jag på det sättet 

kan visa vilka skolor som valde att ställa upp. Jag har delat in dem efter inriktning. 
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Speciell pedagogik  

Montessoriskolan Castello 

Skolan är belägen i Stockholm och har både förskola och grundskola. Grundskolan 

har ungefär 200 elever. Visionen med skolan är att: 

Montessoriskolan Castello skall ge varje barn möjlighet att i harmoni och med respekt 
utvecklas till en kreativ, kännande, självständig och kritiskt tänkande människa som finner 
glädje i att söka kunskap. 

Varje år finns det uppsatta mål inom de olika ämnena och eleverna får till stor del 

själva välja med vilka medel de vill uppnå målen. Målet är att varje elev ska utvecklas 

hela sitt jag i sin egen takt och lärarna hela tiden är med och stimulerar och hjälper 

eleverna. Barnen skapar själva sin arbetscykel genom att bland annat välja när de 

behöver en rast; läraren stör aldrig ett koncentrerat barn.133 

Huvudmannatyp: Aktiebolag  

Profil: Montessoripedagogik134 

 

Margarethaskolan 

Skolan ligger i Uppsala kommun och på grundskolan går cirka 170 elever. Det finns 

även en förskola med 34 barn. Detta är en skola med en särskild pedagogisk 

inriktning som grundar sig på Reggio Emilia-pedagogiken. I centrum står barnets 

lärande och i undervisningen lyfts barnets olika tillgångar fram. Eftersom man har 

elevens inlärningsstil i fokus blir deras frågor en viktig utgångspunkt. Skolarbetet sker i 

rum som ska ha funktionen av verkstäder, rummen ska inbjuda till forskning och en 

lust till att ta reda på mer om ämnet. Ämnena och lärarlagen är integrerade och 

elevernas arbeten sker i teman. Kontinuerligt kommer barnens färdigheter att 

stämmas av mot läroplanens mål för grundskolan.135 

Huvudmannatyp: Ekonomisk förening  

Profil: Reggio Emilia-pedagogik136 

Konfessionell  

Katarinaskolan 

 
133 Montessoriskolan Castello, URL: http://www.castello.nu/, 2002-03-15 
134 Skolverket, Fristående skolor, Sök fristående skolor, Namnsökning skola, Montessoriskolan 
Castello, URL: http://www3.skolverket.se/FRI_CACHE/3X8LJI.htm, 2002-03-15. 
135 Margarethaskolan, URL: http://www.margarethaskolan.com/kontakt.asp, 2002-03-15. 
136 Skolverket, Fristående skolor, Sök fristående skolor, Namnsökning skola, Margarethaskolan, 
URL: http://www3.skolverket.se/FRI_CACHE/4FPVGX4.htm, 2002-03-15. 
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Skolan startades av medlemmar i de katolska och ortodoxa kyrkorna. Det är en 

humanistiskt kristen högstadieskola belägen i Uppsala med cirka 200 elever. 

Skolan strävar efter att ge fördjupade insikter om religion. Eleverna ska visa 

respekt för alla sorters religion och olika världsåskådningar, även de icke-kristna. 

Som komplement till det kristna har man en humanistisk aspekt. Skolan lägger stor 

vikt vid en samhörighet med andra europeiska skolor. Från och med årskurs åtta kan 

man förutom engelska läsa två moderna språk. Årskurserna möts och blandas bland 

annat kring temaverksamheter.137 

Huvudmannatyp: Stiftelse  

Profil: Kristen138 

Språklig/etnisk 

Franska skolan 

Skolan är belägen mitt i centrala Stockholm och den grundades 1862 av katolska 

systrar från Frankrike.  

Skolan har utarbetat en egen skolplan som följer gällande lagar och förordningar 

för svensk grund- och gymnasieskola. Inriktningen är språklig och extra utrymme ges 

åt det Franska språket, Franska kulturen och franskt samhällsliv. Rektorn anser att 

skolan har en stark internationell prägel. 

Franska skolan är en av de få skolor i Sverige där eleverna kan börja på 

sexårsverksamhet och sedan gå på samma skola till studenten. Skolan har cirka 800 

elever varav två tredjedelar på grundskolan.  

För tre år sedan beslutade skolan att hela biblioteket skulle förnyas. Det gamla 

beståndet som till stor del bestod av gåvor fick ge plats åt ett modernt och aktuellt 

bestånd men vissa gamla skatter finns ännu kvar.139 

Huvudmannatyp: Stiftelse  

Profil: Franska språket och kulturen140 

Allmän 

Engelska skolan, söder 

 
137 Katarinaskolan, URL: http://katarinaskolan.c.se, 2002-03-15. 
138 Skolverket, Fristående skolor, Sök fristående skolor, Namnsökning skola, Katarinaskolan, URL: 
http://www3.skolverket.se/FRI_CACHE/XFSG4H.htm, 2002-03-15. 
139 Franska skolan, URL: http://www.Franskaskolan.se/sv/index.asp, 2002-03-15. 
140 Skolverket, Fristående skolor, Sök fristående skolor, Namnsökning skola, Franska skolan, URL: 
http://www3.skolverket.se/FRI_CACHE/PB.htm, 2002-03-15. 
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Skolan ligger i Stockholm och har fritids, årskurs 6–9 med 450 elever och gym-

nasium med 180 elever. Skolan lägger stor vikt på det mångkulturella, språk och data. 

All undervisning är på engelska.141 

Huvudmannatyp: Aktiebolag 

Profil: -142 

 
141 Engelska skolan söder, URL: http://www.engelska.se/ESS/Default.htm, 2002-03-15. 
142 Skolverket, Fristående skolor, Sök fristående skolor, Namnsökning skola, Engelska skolan 
söder, URL: http://www3.skolverket.se/FRI_CACHE/3SYPSBZ.htm, 2002-03-15. 
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Resultatredovisning 

I det här avsnittet kommer jag först att redovisa resultaten från mina intervjuer med 

skolledarna och med Birgit Sundstedt. Jag kommer att redovisa resultatet från 

undersökningen utifrån mina frågeställningars utgångspunkter. Frågorna redovisas inte i 

den ordning som de var på det formulär som skickades ut till skolorna. Frågorna är nu 

grupperade efter indelningen som står i avsnittet om frågeställningarnas 

utgångspunkter, detta för att underlätta redovisningen.  

I resultatredovisningen finns endast skolledarnas svar. Min önskan var att 

presentera skolledarnas svar utan avbrott därför har jag inte gjort någon tolkning av 

deras svar i detta avsnitt.  

Vid varje fråga går jag igenom fråga för fråga med respektive skolas svar. Svaren 

återges i referatform och är inte direktciterade. En av skolorna hade för tillfället inget 

bibliotek i drift och kunde därför inte svara på vissa av frågorna.  

I det andra avsnittet redovisar jag min intervju Birgit Sundstedt. 

Resultat av intervjuundersökningen 

1 Skolledarnas bild av ett skolbibliotek  

Vad är din egen bild av ett skolbibliotek? 

Franska: Biblioteket ska vara ett levande område där eleverna ska kunna njuta, 

läsa, studera och ha roligt. Materialet ska vara aktuellt och i biblioteket ska det 

hända saker. 

Engelska: Biblioteket ska vara ett ställe dit man kan gå för att undvika vardagen och 

vara i sina drömmars värld. Ett ställe där man kan hitta information men fortfarande få 

lite lugn och avskildhet. Att få vara med sig själv och böckerna i en drömvärld. 

Biblioteket är skolans hjärta. Det ska även finnas utställningar där. 

Castello: Skolbiblioteket ska vara ett stimulerande ställe med böcker. 

Margaretha: Bibliotek och kreativitet hänger ihop. I biblioteket ska man kunna hitta 

skönlitteratur och information. Biblioteket ska vara en inspirationskälla till läsning och 

till en nyfikenhet att hitta information. Lust och motivation. 
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Katarina: Skolbiblioteket ska ha en central ställning på skolan. Det är ett ställe där 

eleverna ska kunna stimuleras och lära sig saker. Förmedlandet av kunskap och 

erfarenhet handlar mycket om ord därför är det ganska självklart att biblioteket är 

viktigt. Skolbiblioteket är som en skatt. 

2 Skolbibliotekets funktioner 

Vilka funktioner har ert skolbibliotek? 

Franska: I biblioteket ska man kunna söka information, material och låna böcker. 

Biblioteket bör ha visningar, författarbesök och aktiviteter av olika slag. 

Engelska: I biblioteket ska eleverna i lugn och ro kunna förflytta sig till sina 

drömmars värld. Eleverna ska även kunna hitta information i biblioteket. 

Castello: Biblioteket är ett ställe där eleverna kan arbeta, njuta och hitta böcker. 

Margaretha: I biblioteket ska det finnas mycket referens- och skönlitteratur. Det 

ska även vara ett ställe där man kan krypa ihop och mysa med en bok.  

Katarina: Det är en form av referensbibliotek. 

3 Bibliotekets läge och öppethållande 

Var i skolan ligger biblioteket? 

Franska: Biblioteket ligger nere i skolans källare.  

Engelska: Biblioteket ligger bredvid expeditionen. 

Castello: Bibliotekets placering är central för låg- och mellanstadiet men inte för 

högstadiet.  

Margaretha: Till en början var biblioteket uppdelat på tre plan som var anpassat 

efter stadierna. Längst ner hade lågstadiet sina böcker, på mellanvåningen där 

mellanstadiet huserar fanns det ett mediatek som alla gick till och längst upp i skolan 

hade högstadiet ett ungdomsbibliotek. Eleverna sprang mellan planen och detta 

störde undervisningen. Även användningen av mediateket störde undervisningen på 

det mellersta planet och skolan bestämde sig för att ändra det hela. Skolan beslutade 

sig för att lägga biblioteket i en anslutande byggnad, önskan är att ha biblioteket nära 

men inte mitt i på grund av att det är för störande.  

Katarinaskolan: Lite avskilt intill rektorn och lärarrummet. 

Vilka är bibliotekets öppettider? 

Franska: Dess öppettider är oftast 8–17. 

Engelska: Biblioteket är öppet 8.30–16.00. 

Castello: Biblioteket är öppet när det inte fungerar som lektionssal. 

Margaretha: Till en början var de olika biblioteksdelarna öppna hela dagarna men 

böckerna försvann. Det nya biblioteket ska vara öppet under uppsikt av elevernas 

lärare. På rasterna kommer biblioteket att vara stängt. Önskan är att biblioteket ska 
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kunna vara öppet hela dagarna och vara tillgängligt. Alla ska ha en möjlighet att 

kunna läsa och lära, det är en demokratisk fråga.  

Katarina: Lärarna släpper in och låser till efter eleverna vid behov. Vid förfrågan kan 

rektorn och studierektorn låsa upp. 

4 Utbildning (bemanning av biblioteket och utbildning)  

Vilken utbildning har personalen som bemannar biblioteket? 

Franska: Biblioteket sköts av en bibliotekarie som hjälper eleverna att söka 

information när de är i biblioteket. 

Engelska: Biblioteket bemannas av en blivande bibliotekarie (studerar på 

distansutbildningen i Borås) och en assistent. När bibliotekarien inte jobbar så jobbar 

assistenten istället för att biblioteket ska kunna vara öppet. 

Castello: Biblioteket har ingen bemanning men naturligtvis finns det en önskan om 

att kunna ha en bibliotekarie som även deltar i undervisningen. 

Margaretha: Önskan är att biblioteket ska bemannas av någon person, kanske en 

kombinationstjänst. Men för tillfället finns inga resurser till detta.  

Katarina: Biblioteket är obemannat. 

Vilken utbildning har den som undervisar i informationssökning? 

Franska: Lärarna undervisar i informationssökning och källkritik. Lärarna har ingen 

speciell utbildning inom detta. Men lärarna har däremot fått undervisning i 

informationssökning av en inhyrd informationssökare som bland annat lärde dem att 

söka i Libris och hitta olika medier. 

Engelska: Rektorn anser sig ha en otroligt kompetent lärarstab, hon förutsätter att 

de kan undervisa i informationssökning och källkritik. Om det är dataläraren eller 

lärarna inom de olika ämnena som tar upp det bestäms inom referensgrupperna som 

är väletablerade. 

Castello: Lärarna tar hand om informationssökningen inom sina områden. 

Margaretha: Lärarna jobbar ämnesövergripande och den lärare som är lämpligast 

tar hand om undervisningen i informationssökning och källkritik. Skolan har även 

timmar i schemat där man kan lägga in olika kurser och där funderar man på att lägga 

in kurser i informationssökning och källkritik.  

Katarina: De olika lärarna tar hand om informationssökningen 

Kontrolleras elevernas bibliotekskunskaper någon gång? 

Franska: Nej. 

Engelska: Skolledaren tror att bibliotekarien informerar studenterna om hur de ska 

bete sig på ett bibliotek. 
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Castello: Kontrollen ligger i de äldre elevernas egna arbeten. Läraren har hela tiden 

en dialog med eleverna i deras arbeten och på så sätt ser lärarna vilka kunskaper de 

har. 

Margaretha: - 

Katarina: Det tror inte skolledaren. 

5 Bibliotekets utrustning, utformning och storlek 

Kan eleverna sitta gruppvis i biblioteket och arbeta? 

Franska: Några små grupper får plats att jobba. Även halvklass går bra.  

Engelska: Grupper och halvklasser får plats att jobba. 

Castello: Eleverna kan sitta där gruppvis och arbeta. (Vid mitt besök fanns det ett 

bord med sex stolar.) 

Margaretha: Biblioteket kommer att ha tre stycken tvåstols arbetsplatser. Eleverna 

gör inte helgruppsarbeten utan de jobbar mycket med egna projekt. En större 

myshörna för elevernas läsning kommer även att finnas.  

Katarina: Det finns en soffgrupp och precis bredvid finns ett bord med stolar. 

Finns all utrustning som eleverna behöver i biblioteket eller kan de ta med 

materialet till någon annan plats där det finns utrustning? 

Franska: All utrustning som eleverna behöver finns i biblioteket. 

Engelska: All utrustning finns inte i biblioteket.  

Castello: Av praktiska skäl finns inte allt i biblioteket, det som finns är böcker. 

Margaretha: Till en början kommer inte datorerna att stå i biblioteket. 

Katarina: Biblioteket innehåller böcker, böckerna skulle inte komma till sin rätt om 

det fanns maskiner i biblioteket. 

Används biblioteket till något annat? 

Franska: Ett av rummen som tillhör biblioteket används till hemspråksundervisning. 

Engelska: Skolans elever ställer ofta ut sina arbeten, så även i biblioteket. 

Castello: Biblioteket fungerar även som klassrum i musik. 

Margaretha: - 

Katarina: Ibland använder man rummet som sammanträdesrum. 

6 Medierna 

Är skolans alla medier samlade i biblioteket eller har ni dem utplacerade i 

något annat utrymme? 

Franska: Vissa saker är utplacerade men vilka är oklart. 

Engelska: Skolan har ett stort medierum med datorer. De olika ämnena kan ha 

uppslagsböcker i respektive klassrum. Dessa är inte med i katalogen.  
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Castello: Avdelningarna har egna böcker som lärarna håller reda på. Dessa böcker 

är inte alltid registrerade.  

Margaretha: För tillfället håller biblioteket på att flytta. 

Katarina: Både skönlitteratur och faktaböcker finns ute i klassrummen. 

Är medierna katalogiserade? 

Franska: Skolledaren vet inte om medierna är katalogiserade.  

Engelska: Böckerna är katalogiserade och klassificerade enligt SAB-systemet. 

Castello: Skolan har gjort en egen katalog i programmet Excel med egna in-

delningar, till exempel klassiker och fakta. Böckerna märks på ryggen med pla-

ceringen, till exempel faktabok, för att underlätta vid elevernas bokuppsättning. 

Margaretha: En katalog ska byggas upp på dator med hjälp av en förälder som är 

bibliotekarie. 

Katarina: Det finns en kortkatalog på golvet i ett hörn, böckerna är klassificerade 

enligt SAB-systemet. 

7 Mål 

Finns det några nedskrivna mål gällande skolbiblioteksverksamheten? 

Franska: Vi har inga nedskrivna mål där biblioteket nämns, biblioteket är en 

självklarhet på vår skola. 

Engelska: Det finns inget nedskrivet utan det är en pågående process och man måste 

veta vart man vill komma. 

Castello: När det gäller biblioteket så finns det inget nedskrivet utan biblioteket får 

helt enkelt tjäna barnet. 

Margaretha: Det finns inget nedskrivet i någon lokal arbetsplan. 

Katarina: Biblioteket befinner sig på en väldigt låg nivå så inget finns nedskrivet. 

Vem planerar skolbiblioteksverksamheten? 

Franska: Det är bibliotekarien som planerar verksamheten, hon försöker ta reda på 

vad lärarna vill. 

Engelska: Det är bibliotekarien som planerar verksamheten men förmodligen har 

huvudläraren i engelska ett kort med i spelet eftersom de är gifta. 

Castello: Alla är inbjudna att deltaga i planeringen av biblioteksverksamheten och 

det är skolledaren som är den ansvarige. 

Margaretha: En lärare från 1–7 och en lärare från 4–9 har valt att ha huvudansvaret 

för bokinköpen och uppbyggandet av biblioteket. Med i denna grupp finns även en 

förälder som är bibliotekarie. 

Katarina: En lärare har lite bibliotekstjänst i sin lärartjänst. 

Anser du att det finns något i läroplanen som talar för en satsning på skol-

bibliotek? 
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Franska: I läroplanen finns det många vackra ord men inga medel kopplade till det. 

Det är tråkigt att så få skolor har råd med bibliotek. En skola ska satsa på utbildning 

och då är det självklart att det skall finnas ett bibliotek, oberoende av vilken läroplan 

man följer. 

Engelska: Skolledarens bild av läroplanen är att den i stort sett är ett dokument för 

elevernas rättigheter. Det går att tolka läroplanen på olika sätt men hon tror inte att 

det finns något specifikt som hänvisar till skolbibliotek. 

Castello: Läroplanen har blivit montessorisk, det finns inget i den som står emot de 

montessoriska tankarna. Maria Montessori förespråkade framförallt två saker som 

borde finnas i varje skola, skolbibliotek och skolmat. 

Margaretha: Skolan försöker att betona strävansmålen i Lpo 94, de försöker 

komma åt ett lärande istället för inlärning. 

Katarina: Egen läroplan. Självklart ska man satsa på skolbibliotek, en av skolans 

uppgifter är att stimulera läsning och då är det viktigt att det finns böcker. 

En av skolans uppgifter är att se till så att eleverna kan orientera sig i infor-

mationsflödet. Får eleverna undervisning i informationssökning och i vilken 

utsträckning tas källkritik upp?  

Franska: Skolledaren anser att det står i läroplanen att de ska lära eleverna att 

forska själva. Skolan har ingen regelrätt strukturerad undervisning i infor-

mationssökning men bibliotekarien hjälper till väldigt mycket och hon försöker att 

strukturera upp det hela inför framtiden.  

Engelska: Skolan har schemalagd dataundervisning där eleverna inte bara lär sig att 

hantera en dator, utan där ingår även det som nämns i frågan. Det är på grund av detta 

som skolan satsat så mycket på datorer. Det är också anledningen till att en 

systemadministratör anställts. Hur man kan söka sig fram till information på datorn 

kommer in i många ämnen. 

Castello: Inom Montessoriskolan finns det inte klassuppsättningar av böcker. 

Redan på de tidiga stadierna uppmanas eleverna att leta i många olika källor. Detta 

förutsätter att det finns mycket litteratur och annat runtomkring barnen som de kan ta 

information ifrån. Det är viktigt att man inspirerar barnen till att läsa och att utnyttja 

både skolbiblioteket och folkbiblioteken. 

Informationssökningen börjar redan när barnen är små, till en början letas det i 

biblioteket och sedan går det vidare till att lära sig att söka och slå på Internet. På låg- 

och mellanstadiet lägger man bara lite vikt vid kritisk granskning, istället fokuseras 

det mera på olika ställen där man kan hitta information och att det kan leda till nya 

infallsvinklar. I årskurs 6–9 jobbas det mycket utifrån Internet och i dessa årskurser 

lägger lärarna stor vikt vid källkritik. Lärarna jobbar hela tiden mycket med att prata 
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med eleverna om var de har hittat sin information och eleverna måste alltid lämna 

källhänvisningar. 

Margaretha: Skolan strävar efter att skapa ett lustfyllt lärande med nyfikenhet. 

Detta leder bland annat till att ett bibliotek har större värde än läromedlen för skolan. 

I läromedlen har redan någon annan valt. Eleverna ska lära sig att söka information 

och att utföra en källkritisk granskning. Det är hela tiden en balansgång, för elevens 

lust får aldrig försvinna. De små eleverna börjar med att hämta information från en 

källa och sedan ökas det på. Eleverna jobbar mycket med de olika medierna och 

skolan försöker hela tiden att bibehålla en lagom balans mellan medierna. Att göra 

informationen till ditt eget lärande. 

Katarina: Lärarna lägger stor vikt vid informationssökning och källkritik. Ofta får 

lärarna trycka på eleverna så att de även ska använda böckerna och inte bara 

Internet. Det känns som om eleverna inte riktigt litar på böckerna, plus att de tycker 

att det är bekvämare att använda sig av Internet. Om läraren ser att de skrivit av får 

de stora minus och de får veta att avskrivningar inte får förekomma. Men hur eleverna 

och lärarna jobbar i detalj med detta vet inte skolledaren. 

Läroplanen talar om elevaktivt lärande och att eleverna ska utveckla en för-

måga att arbeta självständigt. Hur gör skolan för att möta dessa krav? 

Franska: Att lära ut hur eleverna ska arbeta självständigt ligger på de olika lärarna. 

Skolledaren undrar över vad det betyder att arbeta självständigt, kan man lära sig 

något om man inte arbetar självständigt? 

Engelska: Skolverket ansåg vid sin sista inspektion att skolan har ett hög-

skoleliknande sätt att undervisa och det betyder att eleverna förväntas ta några steg 

på egen hand. Lärarna stöttar eleverna till ett självständigt arbetssätt och på så sätt 

växer eleverna. 

Castello: Elevernas självständiga arbete börjar redan på lågstadiet genom att de 

själva ska hitta information till sina skoluppgifter. Detta fortsätter och utvecklas i de 

högre stadierna. 

Margaretha: Skolan fokuserar på projektarbeten med egna val, ramarna är satta 

men resten gör eleverna. Önskan är att eleverna ska bli starka personer som kan 

söka kunskap och själva ta ställning.  

Katarina: Eleverna har grupparbeten och i nian har de större arbeten. Dessa läggs 

in på skrivschemat för att visa att arbetena är lika viktiga som proven. Det är viktigt 

för deras betyg och omdömen att arbetena görs och lämnas in i tid. 

8 Skolbiblioteksanvändning i undervisningen 

Används biblioteket i undervisningen och på vilket sätt? 

Franska: Mycket. 
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Engelska: Det är stor skillnad i användning mellan de olika ämnena. 

Castello: Biblioteket är som en levande del i undervisningen. 

Margaretha: - 

Katarina: Ja, i svenskan brukar de börja lektionerna med att läsa skönlitteratur de 

första 10–20 minuterna för att bland annat lugna ned eleverna. Ibland söker de dessa 

böcker i biblioteket. 

Svarar biblioteksutbudet mot lärarnas och elevernas behov? 

Franska: Skolbiblioteket svarar definitivt mot elevernas och lärarnas behov. Vår 

bibliotekarie och hennes bibliotek är lovordade av alla.  

Engelska: Vårt bibliotek svarar definitivt mot elevernas och lärarnas behov.  

Castello: Lärarnas behov blir täckta eftersom de oftast kan köpa in vad de 

behöver. Men naturligtvis behövs det alltid mer. 

Margaretha: Nej. 

Katarina: Biblioteket skulle kunna vara mycket större, men på grund av platsbrist 

och pengar går det inte. Vi har inte funnits så länge. 

9 Bibliotekets driftsanslag. 

Hur stort är bibliotekets driftsanslag per år och vad ska det täcka? 

Franska: Trehundratusen kronor per år går till medier. 

Engelska: Åttiofemtusen kronor per år går till bibliotekets böcker och tidningar. 

Castello: Det varierar, inga siffror. 

Margaretha: Förra året lade man etthundratusen kronor till att köpa in böcker men 

allt har inte utnyttjats. 

Katarina: Sextusen kronor per läsår går till böcker. 

Hur bestämmer ni storleken på anslaget till biblioteket? 

Franska: Skolan har olika projekt och biblioteket är ett av dessa projekt. 

Föräldrarna lämnar frivilliga bidrag till de olika projekten och skolan avgör hur 

mycket som går till respektive projekt. 

Engelska: Ericsson sponsrar biblioteket med tio tusen kronor varje år. Resterande 

kommer från skolan. 

Castello: Efter skolans ekonomi. 

Margaretha: Det finns en ide om att elevers familjer ska köpa en bok vid ett 

tillfälle, på så sätt skulle beståndet öka kraftigt. Detta är dock svårt att genomföra 

eftersom vi vill bestämma vilka böcker som ska finnas i biblioteket. Att köpa böcker 

kräver tid och pengar. Man vill investera pengarna i bra böcker som man kommer att 

ha nytta av en lång tid framöver. 

Katarina: Efter vad vi har råd med, det vi köper till biblioteket ingår i 

läromedelsbudgeten.  
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10 Folkbibliotek 

Har lärarna och eleverna behov av folkbiblioteket i sin undervisning? 

Franska: Nej och ja. 

Engelska: Nej. 

Castello: Ja. 

Margaretha: Ja! 

Katarina: Både lärare och elever har behov av folkbiblioteket i sin undervisning. 

Om ett behov finns: 

Hur använder eleverna och lärarna folkbiblioteket? 

Franska: Det är sällan som eleverna behöver gå till stadsbiblioteket eftersom det 

mesta finns på skolan. 

Engelska: Vid enstaka tillfällen går eleverna till folkbiblioteket. 

Castello: Lågstadiet går ofta till Huvudbiblioteket i Nacka gruppvis men hur ofta är 

oklart, de äldre barnen går dit efter eget behov. 

Margaretha: När eleverna är små går de klassvis ner till Knivsta bibliotek men de 

äldre går tillsammans och själva. Om biblioteket ställer någon bibliotekarie till 

förfogande vid dessa besök är oklart.  

Katarina: När de går dit får de till en början instruktioner av personalen i hur man 

lånar böcker. När de blir äldre får de gå dit och leta på egen hand.  

Informeras folkbiblioteket om skolans behov? 

Franska: Skolan informerar inte folkbiblioteket.  

Engelska: - 

Castello: Tidigare fanns det ett folkbibliotek som låg närmare och tillsammans med 

det biblioteket var det ett jättebra samarbete. Det nuvarande biblioteket gör inget för 

friskolorna. 

Margaretha: När skolan ska börja jobba med något nytt tema kontaktar man 

biblioteket och bibliotekarierna hjälper skolan att plocka fram relevant litteratur som 

kan hämtas och sedan finnas tillgänglig på skolan. Barnbibliotekarien har varit på 

föräldramöten och pratat. 

Katarina: Klassbesöken anmäls i förväg och ibland beställer skolan böcker inom ett 

visst område som levereras till skolan. De upplever att de har ett bra samarbete. 

Har kommunen fått information om skolans behov av folkbiblioteket? 

Franska: Kommunen har aldrig frågat skolan om de har något behov av folk-

biblioteket eftersom det inte är en kommunal skola. 

Engelska: - 

Castello: Kommunen har aldrig tagit kontakt med skolan för att fråga om de har ett 

behov av folkbiblioteket. 
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Margaretha: Kommunen har inte fått någon information om skolans behov. 

Eftersom det inte är en kommunal skola ingår den inte i kommunens kontaktnät. 

Skolan är mest för sig själv. De har inte upplevt att de skulle ha kunnat utnyttja 

folkbiblioteket för mycket. 

Katarina: Det har aldrig kommit någon fråga från kommunen om deras behov av 

folkbiblioteket.143 

Folkbibliotekets syn 
För att få en uppfattning om hur man på folkbiblioteken ser på frågan om friskolornas 

sätt att utnyttja dem som skolbibliotek vände jag mig till Birgit Sundstedt, som är 

enhetschef för barn och ungdomsverksamheten på Uppsala Stadsbibliotek. Hon 

berättar att biblioteksgruppen i Uppsala har haft överläggning med Kristina Axell på 

stadshusets planeringskontor. Kristina Axell, som är ansvarig för 

grundskoleverksamheten, gjorde helt klart för biblioteksgruppen att friskolorna har 

exakt samma rättigheter som de kommunala skolorna, men också samma 

skyldigheter. Enligt Birgit Sundstedt omfattas både de kommunala skolorna och 

friskolorna av bibliotekslagen.144  

Jag tog kontakt med juristen på friskolornas riksförbund och enligt henne gäller 

inte bibliotekslagen friskolorna. 145 Hon är alltså av en annan uppfattning än Birgit 

Sundstedt.  

I ett e-brev till Kristina Axell frågade jag henne om detta. Kristina Axell anser att 

folkbiblioteket ska behandla de olika skolformerna lika och hon anser att Birgit 

Sundstedt är bättre än hon på att tolka bibliotekslagen.146 

Birgit Sundstedt anser att både de kommunala skolorna och friskolorna i Uppsala 

är dåliga på att följa bibliotekslagen. Hon påpekar att det i bibliotekslagen står att varje 

skola skall ha tillgång till lämpligt beläget bibliotek. Detta gäller även friskolorna.  

I vår intervju sade Birgit Sundstedt att hon trodde att kommunjuristen skulle ge 

henne rätt i att det är ett lagbrott att inte se till att eleverna har tillgång till bibliotek och 

 
143 Svaren är hämtade från intervjuerna med skolledarna, dessa intervjuer finns i 
uppsatsförfattarens ägo. 
144 Intervju med Birgit Sundstedt 
145 E-brev från Johanna Tunhammar, Jurist på Friskolornas riksförbund, 2001-11-27, i 
uppsatsförfattarens ägo. 
146 E-brev från Kristina Axell, ansvarig för grundskoleverksamheten i Uppsala, 2002-04-08, i 
uppsatsförfattarens ägo. 
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då menade hon både friskolor och kommunala grundskolor.147 Detta är inget som 

kommunjuristen i Uppsala lyckats att svara på trots upprepade frågor från mig.148 

Birgit Sundstedt anser att om man inte har möjlighet att ordna ett eget bibliotek i 

skolan måste man träffa avtal med kommunbiblioteket och det är det ingen som har 

gjort. 

Sundstedt gör ingen stor skillnad på friskolor och kommunala skolor. Hon anser 

att friskolor, precis som de kommunala skolorna, måste bygga upp bibliotek eller 

avtala bort ansvaret. För, enligt henne, är det precis lika lätt att döma rektorer enligt 

bibliotekslagen som enligt skollagen. Bibliotekslagen är, enligt Sundstedt, tvingande 

och om man inte ser någon möjlighet att bygga upp ett skolbibliotek måste man avtala 

bort tjänsten.  

Under de senaste åren har det etablerats många nya friskolor och de har inte haft 

tid eller råd att bygga upp några skolbibliotek. De har haft andra prioriteringar, menar 

Birgit Sundstedt. När de nya skolorna sett att det inte finns mycket till skolbibliotek 

på de kommunala skolorna i Uppsala har de gjort precis som de kommunala 

skolorna och kastat sig över folkbiblioteken där det finns massor av böcker. 

Folkbiblioteken ställer gärna upp på elevernas fria läsning, däremot anser Birgit 

Sundstedt att skolornas egna bibliotek ska stå för material för undervisningen. Med 

material för undervisningen menar hon inte bara facklitteratur. Skolans mediebestånd 

ska vara uppbyggt efter skolans behov och folkbiblioteket ska, så att säga, stå för 

grädden på moset.  

Birgit Sundstedt säger sig ha mött mycket förvåning på friskolorna när hon 

påpekat att de är tvingade enligt bibliotekslagen att se till att eleverna har tillgång till ett 

bibliotek. Eftersom detta inte står i skolförordningen verkar det komma som en nyhet 

för skolledarna. 

Från början var biblioteksgruppen i Uppsala övertygade om att friskolorna 

utnyttjade folkbiblioteken orimligt mycket, men efterhand har de insett att de 

kommunala skolorna gör likadant. Det som gruppen numera protesterar mot är ett 

oreglerat utnyttjande av folkbiblioteken som utarmar dem så att de inte kan sköta sina 

primära funktioner. Detta missbruk av folkbibliotekets resurser sker lika mycket från 

Uppsalas kommunala skolor som från friskolorna. 

Vi började bekymra oss för överutnyttjande när vi upptäckte att den fjärde läraren stod vid 
disken och skulle låna böcker om Europas länder till sin femteklass och det inte fanns några 

 
147 Intervju med Birgit Sundstedt 
148 E-brev från Ulla Bergengren, Kommunjurist i Uppsala, 2002-04-18 & 2002-04-19, i 
uppsatsförfattarens ägo. 
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böcker kvar. När sedan de mest aktiva eleverna kom och ville låna en bok om Europas länder 
fanns det inga kvar. 

För att få bukt med överutnyttjandet drog Birgit Sundstedt för fyra år sedan igång ett 

projekt med modellbibliotek i Uppsala och de rektorer som önskade att deltaga fick 

anmäla sitt intresse. Resultatet av detta projekt blev två mycket bra skolbibliotek. 

Idéerna skulle behöva implementeras i alla skolor, anser Birgit Sundstedt.  

Barnavdelningen på Stadsbiblioteket har fått i uppdrag att dra igång en 

rektorsfortbildning om skolbiblioteksfrågor i kommunen. Fortbildningen ska handla 

om lärande och om elevinflytande i lärandet. Även friskolornas rektorer är inbjudna. 

Birgit Sundstedt anser att varje nyetablerad friskola måste betänka sitt ansvar 

gentemot barnen och se till att de har tillgång till det material som krävs. 

”Jag ser hellre ett välutrustat bibliotek än tipptopp upplagor av de senaste 

läromedlen, därför att biblioteket i sig är ett mycket effektivare och billigare 

läromedel än att förse varje unge med ett färdigtuggat material.” 

Birgit Sundstedt förstår inte hur eleverna ska kunna använda ett undersökande 

arbetssätt utan att ha tillgång till material att forska i.149  

 
149 Intervju med Birgit Sundstedt. 
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Analys  

Analys kapitlet har jag delat in i två avsnitt. I det första avsnittet tar jag upp alla utom 

en av de tio punkterna som jag listade i avsnittet om intervjufrågornas utgångspunkter. 

Avsnitt två kommer att handla om folkbiblioteket och bibliotekslagen här kommer jag 

att ta med resultat från mina kontakter med Skolverket, Kulturrådet, Sveriges 

Kommunförbund och Uppsala kommun. 

Analys utifrån intervjufrågornas utgångspunkter 
Jag kommer att analysera resultaten från mina intervjuer i den ordning som de tidigare 

var grupperade men med några omkastningar. Rubriken Informationssökning har 

tillkommit. Här ingår de frågor som tog upp informationssökning, källkritik och 

självständigt arbete vilket tidigare ingick i rubrik åtta, Mål. Punkt två, som handlar om 

skolbibliotekets funktioner, har jag placerat före punkten om folkbiblioteken. På detta 

sätt kan jag bättre se vilka funktioner skolbiblioteken har. Omstruktureringarna är 

gjorda för att underlätta presentationen av analysen.  

Skolledarnas bild av ett skolbibliotek 

Alla de intervjuade skolledarna anser att det är viktigt med skolbibliotek. Men jag 

tycker att de flesta skolledarna har en ganska romantisk syn på vad ett skolbibliotek 

är. De beskriver skolbiblioteket som ett levande område, ett ställe där eleverna ska 

kunna förflytta sig till sina drömmars värld, ett stimulerande ställe där eleverna kan 

lära sig saker, ett ställe där eleverna kan hitta information. Visst säger de att eleverna 

ska kunna hitta information i biblioteket men det är ingen av skolledarna som 

beskriver skolbibliotekets roll i undervisningen. Och det är oklart om de ser 

biblioteket som ett hjälpmedel/redskap i det undersökande arbetssättet.  

Läge, öppettider och bemanning 

Efter intervjuerna har jag gått och tittat på var biblioteket ligger och bedömt om jag 

tycker att det är en central placering eller inte. De fem biblioteken har placerat sina 

bibliotek på lite olika sätt och jag antar att många har valt placering efter vilka 

utrymmen som fanns att tillgå. Franska skolans bibliotek ligger ganska ocentralt nere i 



 52

källaren vid gymnastiksalen, medan däremot placeringen av Engelska skolans 

bibliotek är väldigt central. Tidigare hade Margarethaskolan en mycket central 

placering av sitt bibliotek men detta höll inte eftersom placeringarna på de olika 

stadierna störde undervisningen i klasserna. I stället ska man flytta biblioteket till en 

byggnad som ligger i anslutning till skolbyggnaden. Också denna placering blir relativt 

central. Castelloskolans bibliotek ligger centralt för låg- och mellanstadiet men man 

har även små bibliotek på de olika stadierna/klasserna med individanpassad nivå på 

böckerna. Katarinaskolans bibliotek ligger lite undangömt inne vid 

personalavdelningen.  

De forskare som jag utgått från vid skapandet av mina frågor pekar på vikten av 

att skolbibliotekets placering ska vara central. Jag anser att huvuddelen av 

friskolorna kunde ha placerat sina bibliotek betydligt bättre. En del av skolledarna 

nämner att de har platsbrist och för dem verkar det naturligt att det som ska skuffas 

undan är biblioteket. jag anser att placeringen av biblioteket hänger ihop med hur 

man ser på betydelsen av ett skolbibliotek. 

Både Kühne och Limberg anser att biblioteket bör ha öppet hela dagarna.150 Det 

är endast två av de fem biblioteken som är öppna hela dagen och det är de bibliotek 

som har bibliotekspersonal, alltså de skolor som även har ett gymnasium. En av de 

andra skolorna hade tidigare biblioteket öppet under dagarna utan bemanning men 

detta resulterade tyvärr i att många böcker kom bort. Ett skolbibliotek fungerar även 

som lektionssal och är därför inte tillgängligt för eleverna under hela dagen. På en av 

skolorna måste eleverna gå och be lärarna eller rektorn att låsa upp biblioteket när de 

vill besöka det, detta tror jag hämmar besöksfrekvensen rejält.  

Det är bara ett av skolbiblioteken som bemannas av en utbildad bibliotekarie, på 

det andra biblioteket som är bemannat är bibliotekarien snart färdigutbildad. Dessa 

bibliotek är öppna hela dagarna och i det ena jobbar även en assistent ibland. Dessa 

bibliotek ligger på skolor som också har gymnasium. De andra tre biblioteken är 

obemannade men det finns en önskan att de skulle vara bemannade. Även i 

undersökningar av kommunala grundskolor har det visat sig att det är dåligt med 

bemanningen på skolbiblioteken. I undersökningen Kaos blir Kosmos visade det sig 

att på 85 procent av skolorna var biblioteket bemannat mindre än två timmar i 

veckan.151 Skolorna i min undersökning som inte hade bibliotekarie fick följdfrågan 

om de hade tänkt på att de kunde dela på en bibliotekarie med några andra skolor. 

Detta hade ingen av skolledarna tänkt på utan de såg riktigt förvånade ut när jag 

 
150 Kühne, 1993, s. 229 & Limberg, 1990, s.70. 
151 Kaos blir Kosmos, 1995, passim. 
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nämnde detta. Denna fråga är inte med på inspelningarna från alla intervjuer eftersom 

detta i vissa fall diskuterades när vi gick runt i biblioteken och då spelade jag inte in. 

Den färdigutbildade bibliotekarien berättar att hon lär eleverna att söka i olika 

bibliotekskataloger, sökmotorer samt på nätet när de är hos henne i biblioteket. Hon 

nämner även att hon har erbjudit lärarna hjälp med informationssökning men att 

förfrågan om hjälp varit ytterst liten. På denna skola har man hyrt in en utomstående 

person som bland annat lärt lärarna att söka i Libris. Till sådana uppgifter anser jag 

att den anställda bibliotekarien borde vara lämplig men hon kanske var upptagen 

med annat. Det är jättebra att man satsat på att fortbilda personalen. 

Bibliotekens utrustning, utformning och storlek  

Två av de fem skolorna hade tillräckligt med utrymme i sina bibliotek för att eleverna 

skulle kunna jobba gruppvis och enskilt.  

Det bibliotek som var under uppbyggnad kommer att ha tre tvåsitsiga ar-

betsplatser och en mysavdelning. På den här skolan jobbar eleverna oftast med 

enskilda projekt och grupparbeten är sällsynta. Myshörnan kommer att vara till för 

eleverna när de vill läsa en bok. Den kommer att vara i en begränsad del av 

biblioteket och jag tror inte att det kommer att vara någon risk för att hela biblioteket 

uppfattas som ett myshörn. Kühne och Limberg pekar på risken med att göra hela 

biblioteket till ett mysrum.152 

Kühne framhåller att all utrustning som eleverna kan behöva i sitt enskilda arbete 

bör finnas i skolbiblioteket.153 Det var, med ett undantag, riktigt dåligt med utrustning i 

de existerande biblioteken. Två av de existerande biblioteken hade datautrustning. På 

de två andra biblioteken verkade man ha en mera traditionell bibliotekssyn att 

biblioteket är till för böcker. Att döma av svaren och utformningen av biblioteken på 

fyra av skolorna verkar det som om skolledarna inte ser biblioteket som en 

arbetsplats för eleverna. Det är endast en skola som har satsat på att eleverna ska ha 

tillgång till ordentligt med utrustning.  

Medierna 

Skolledarna har olika tankar om att ha eller inte ha utrustning i biblioteken. Alla 

skolor verkar vara ense om att det ska finnas böcker i biblioteket men att andra 

hjälpmedel bör placeras på andra ställen, förutom Franska skolan. 

Skolledarna har svårt att svara på var böckerna finns och de verkade uppfatta 

frågan som väldigt underlig. Det var bibliotekarien på Franska skolan talade om för 
 

152 Kühne, 1993, s. 230 f. & Limberg, 1990, s. 64 f. 
153 Kühne, 1993, s. 230 f. 
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mig att böckerna är katalogiserade och klassificerade enligt SAB-systemet. Eleverna 

kan själva söka i denna katalog i biblioteket. 

På Engelska skolan informerade bibliotekarien mig om att eleverna inte har tillgång 

till katalogen utan endast bibliotekspersonalen har tillgång till katalogen.  

Castello hade gjort en egen elektronisk katalog vilket är en bra idé kost-

nadsmässigt. Det är dock synd att de inte valt att försöka katalogisera medierna 

enligt SAB.  

Katarinaskolans kortkatalog fanns i en låda som stod upp och ner i ett hörn. 

Både Kühne och Limberg räknar upp en rad fördelar med att samla alla skolans 

medier i biblioteket.154 Ingen av skolorna som jag har besökt har alla sina medier 

samlade och katalogiserade på ett ställe. Enligt Limberg är chansen större för elever 

att genomföra ämnesövergripande studier där eleverna även använder sig av annat än 

tryckta källor om allt material är samlat.155 

Det finns även en ekonomisk aspekt på att allt är samlat och katalogiserat på ett 

ställe. Risken för onödiga dubbelköp minskas. Förmodligen vet personalen på en liten 

skola vilket material som finns men efter några år har kanske ny personal tillkommit, 

skolan blivit större och materialbeståndet blivit större. Att då börja katalogisera allt 

kan bli riktigt dyrt och komplicerat.  

Mål 

Både Limberg och Kühne skriver hur viktigt det är att alla anställda på skolan strävar 

mot samma mål när det gäller skolbiblioteket.156 Kulturrådet anser att skolbiblioteket 

och skolutvecklingen ska kopplas samman och att ansvaret för detta vilar på 

skolledaren.157 Även Lpo 94 pekar på att det är skolledarens ansvar att ge elever och 

lärare tillgång till den biblioteksservice som krävs för undervisningen.158 

Ingen av friskolorna har några nedskrivna mål när det gäller skolbiblioteks-

verksamheten. Även i Jilke & Holmquists uppsats saknade samtliga skolor 

handlingsplaner för skolbiblioteksverksamheten.159 I undersökningen Kaos blir 

Kosmos var det endast 22 av 135 skolor som hade nedskrivna målsättningar för 

skolbiblioteksverksamheten.160  

 
154 Kühne, 1993, s. 229 f & Limberg, 1990, s. 70 ff. 
155 Limberg, 1990, s. 70 ff. 
156 Kühne, 1993, passim. 
156 Limberg, 1990, s. 84 ff. 
156 Limberg, 1993, s.7 ff.  
157 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 16. 
158 Lpo 94, s. 17. 
159 Holmqvist & Jilcke, 1999, passim. 
160 Kaos blir Kosmos, 1995, passim. 
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En av skolledarna i min undersökning hävdar att biblioteket är en självklar del 

och därför behövs inget nedskrivet. En annan skolledare talar om att man måste veta 

vad man vill, men inte heller på den här skolan finns något nedskrivet. Limberg 

beskriver hur viktigt det är med att ha mål för vilka medier biblioteket ska ha och hur 

målen ska kopplas till ett handlingsprogram och så vidare.161 Men tydligen tycker 

ingen av skolledarna att detta är viktigt. Det är möjligt att de två personerna som är 

anställda som bibliotekarier har sett till att det finns nedskrivna mål för verksamheten 

men detta är inget som är fastställt och som resten av skolan delgivits. En skolledare 

nämner att den biblioteksanställde lämnar ifrån sig mycket skrivet material till henne, 

men sedan verkar det inte att hända något med det materialet.  

Ingen av skolledarna nämner att Lpo 94 tar upp skolbiblioteket som ett förslag 

på undervisningsstöd i avsnittet om rektorns ansvar. Eftersom ansvaret för 

skolbiblioteksverksamheten i slutändan vilar på skolledarna borde det vara självklart 

att de tagit del av dokumenten om det fanns några. Alltså utgår jag ifrån att det inte 

finns några nedskrivna mål gällande skolbiblioteksverksamheten på någon av de 

undersökta skolorna.  

En av de fem skolledarna säger att deras bibliotek befinner sig på en väldigt låg 

nivå och därför har man ingen nedskriven målplanering. Desto större anledning att ha 

nedskrivna mål anser jag, för jag antar att denna skolledares önskan är att biblioteket 

ska utvecklas. 

Bara på en av skolorna hörde jag åsikter om att läroplanen talar för en satsning på 

skolbibliotek. Det var på Montessoriskolan, där skolledaren ansåg att läroplanen blivit 

montessorisk. En av grundtankarna inom Montessoriskolan, enligt skolledaren, är 

nämligen att man ska satsa på skolbibliotek. De andra skolledarna talar om att 

skolbibliotek är ”viktigt”. Men ingen tolkar formuleringarna i Lpo 94 som att skolan 

skulle satsa på ett skolbibliotek. En av skolorna svarar att de har en egen läroplan, 

men även om de har en egen läroplan måste den enligt skollagen överensstämma med 

Lpo 94:s allmänna mål och värdegrund. 

I efterhand önskar jag att min fråga varit formulerad så här: Hur ska man gå 

tillväga för att uppnå målen i Lpo 94? Genom att ställa frågan på det sättet hade jag 

förhoppningsvis fått fram vad det som står i Lpo 94 betyder för dem. Det kanske 

bara är bibliotekarier och de som jobbar med dessa frågor som anser att Lpo 94 

talar för en satsning på skolbibliotek och dess utveckling. Men på Gransätersskolan 

kom de fram till att skolbiblioteket är ett verktyg som behövs för att skolan ska 

kunna nå målen i Lpo 94.162 
 

161 Limberg, 1990, s. 84 ff. 
162 Ögland, 2002, s. 44. 
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Informationssökning  

De två skolorna som har en särskild pedagogisk profil verkar, att döma av 

skolledarnas svar, lägga mycket mera vikt vid elevernas informationssökning och 

källkritik än de övriga. Enligt skolledarna betonar deras skolors pedagogiska 

inriktningar starkt vikten av att eleverna själva ska söka sin information. 

På den ena av dessa skolor har man inga klassuppsättningar av böcker utan 

eleverna letar själva information i olika källor. På de lägre stadierna jobbar de endast 

med ett fåtal källor men successivt ökas antalet. När eleverna nått högstadiet lägger 

man stor vikt vid källkritik. Under alla stadier diskuterar lärarna hela tiden med 

eleverna om den information de hittat och på vilket sätt de hittat den. På denna skola 

finns inga klassuppsättningar med böcker. 

På den andra skolan med särskild pedagogik anser man att biblioteket har större 

värde än de traditionella läromedlen. De anser att det är viktigt att eleverna själva får 

välja källor och att de inte använder material där någon annan redan valt och 

tillrättalagt innehållet. Skolans önskan är att gå ifrån de konventionella läromedlen och 

satsa på andra källor. Skolledarna på dessa två skolor pekar på vikten av att elevens 

lust aldrig får försvinna och att de hela tiden ska jobba med alla sorts medier. 

På en av de andra tre skolorna talar informanten bara om hur stor vikt lärarna 

lägger vid att eleverna lär sig att söka på Internet och att eleverna lär sig att hantera 

datorer. Detta är samma skola som inte har gett eleverna tillgång till bibliotekets 

datoriserade katalog. Jag tycker att det är synnerligen viktigt att eleverna lär sig att 

söka på Internet, men för den skull får man inte glömma bort andra medier. I Lpo 94 

står det att eleverna ska lära sig att orientera sig i det stora informationsflödet (olika 

studiefärdigheter och metoder).163 Jag tror att det finns en risk för att många i dagens 

samhälle sätter ett likhetstecken mellan ”det stora informationsflödet” och Internet. 

En annan av skolledarna nämner att lärarna ofta får påminna eleverna om böcker 

eftersom eleverna tycks tro att Internet är mer tillförlitligt. 

På alla skolor anser skolledarna att de möter läroplanens krav på att eleverna ska 

arbeta självständigt, om än i olika utsträckning. Skolorna tycks förutsätta att lärarna 

klarar av informationssökningen, bara en av skolorna har satsat på fortbildning inom 

detta. Jag tycker att alla borde fortbildas, för även om lärarna är jätteduktiga och 

väldigt kompetenta så förändras samhället. Nya informationskanaler uppstår, nya 

redskap för informationssökning dyker upp och det är svårt för lärarna att hänga med 

i allt detta. I en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala 

universitet undersöker Dorothee Grelle tolv lärarstudenters informationssökning inför 

 
163 Lpo 94, s. 7. 
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sina examensarbeten. Grelle anser att dessa lärarstudenter inte kan betraktas som in-

formationskompetenta. Under sin studietid på lärarutbildningen har de inte utvecklat 

och fördjupat sin informationskompetens. Studenterna hade även en luddig 

uppfattning om hur man kan använda ett skolbibliotek.164 Om nyutbildade lärares 

informationskompetens har sådan brister kan man undra hur det är med de 

verksamma lärarna. Men detta verkar inte vara något som skolledarna oroar sig över. 

Skolbibliotekets användning i undervisningen  

På de fyra skolor som har ett verksamt bibliotek anser skolledarna att biblioteket 

används i undervisningen. På vilket sätt som biblioteket används är det bara en som 

beskriver: Svensklektionerna på hennes skola börjar ofta med att eleverna får ha tyst 

läsning och då brukar eleverna ibland använda böckerna i skolbiblioteket.  

Denna beskrivning kom på den sista skolan som jag besökte och jag ångrade 

djupt att jag i tidigare intervjuer inte mer bestämt försökt få veta hur lärarna använder 

biblioteket i undervisningen.  

De två skolorna som har skolbibliotekspersonal anser att deras bibliotek svarar 

väl mot elevernas och lärarnas behov. Övriga skolledare önskar att deras 

biblioteksbestånd skulle vara större. En av dessa skolorna nämner i sammanhanget 

att skolan inte funnits så länge och att de på grund av brist på pengar och plats inte 

kunnat göra mera.  

Driftsanslaget 

Kühne och Kulturrådet anser att skolbibliotekets driftsanslag ska bestämmas utifrån 

den pedagogiska verksamheten och avsikten med biblioteket.165 Ingen av de 

skolledare som jag intervjuat verkar ha tänkt i de banorna när de bestämt 

biblioteksanslaget.  

Att anslaget skulle öka i samband med att skolan skulle få fler elever nämner inte 

någon av skolledarna. Det verkar helt enkelt som om majoriteten av dessa 

skolbibliotek får ta de pengar som blir över.  

Två av biblioteken kan ses som relativt välutbyggda för att vara grund-

skolebibliotek men dessa är även gymnasiebibliotek. Limberg anser att en ny bok 

 
164 Grelle, Dorothee, Informationskompetens - medel till möjligheter? En studie om informationssökning 
och -användning vid gymnasielärarutbildningen i Uppsala. Magisteruppsats i biblioteks - och 
informationsvetenskap framlagd vid Inst. för kultur och biblioteksstudier vid Uppsala 
universitet, 2001. 
165 Kühne, 1993, s. 231 f & Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 12. 



 58

per elev och läsår är lagom om skolbiblioteket redan har ett välutbyggt bestånd.166 

Snittpriset för en skönlitterär ungdomsbok var 170 kronor år 2001.167  

• Franska skolan lägger 300 000 kronor per år på medier vilket blir 375 kronor 

per elev och läsår. Men denna summa täcker alltså alla medier och inte bara 

böcker. Den här skolan har under de senaste tre åren byggt upp 

biblioteksbeståndet så anslaget kanske blir mindre när biblioteket nu är färdigt. 

Det var inget vi pratade om.  

• Engelska skolan satsar 85 000 kronor per år på böcker, tidningar och tidskrifter. 

Detta blir 134 kronor per elev och läsår.  

• Castelloskolan hade inga siffror på hur stort driftsanslaget till biblioteket är. 

• Katarinaskolan lägger 6 000 kronor på böcker till biblioteket per läsår. Detta blir 

30 kronor per elev.  

• År 2001 lade Margarethaskolan 100 000 kronor på att köpa in böcker. De 

använde inte alla pengarna men om de hade gjort det hade det blivit 588 kronor 

per elev.  

I undersökningen Kaos blir Kosmos låg medieanslaget i genomsnitt på 82 kronor per 

elev och läsår. Detta var alldeles för lågt enligt utredningen för att kunna bygga upp 

välutrustade skolbibliotek som ska kunna uppfylla Lpo 94 krav och intentioner.168 

Edvardson och Lindström kom fram till att de skolorna som de undersökte hade en 

inköpsbudget som låg mellan 21 kronor och 94 kronor per elev och läsår. Detta var år 

1997 och enligt och snittpriset det året var 145 kronor för en ungdomsbok. Både de 

här undersökningarna visar att skolornas medieanslag till biblioteket är alldeles för 

låga. 169 

Om man ändå ska försöka att titta lite på siffrorna i min undersökning är det bara 

Margarethaskolan och Franska skolan som lägger mer än vad snittpriset är på en 

ungdomsbok. Om Margaretha skolan använder alla pengar blir det fem böcker per 

elev och läsår om man använder snittpriset. Att som Katarinaskolan lägga 30 kronor 

per elev och läsår räcker till cirka 20 procent av snittpriset på en bok, detta är alldeles 

för lågt.  

 
166 Limberg, 1993, s. 13. 
167 Enligt personalen på Uppsala Stadsbibliotek. 
168 Kaos blir Kosmos, 1995, passim. 
169 Edvardsson, & Lindström, 1997. 
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Skolbibliotekets funktioner 

Kulturrådet anser att skolbiblioteket ska tillgodose de behov som skolans utbildning 

har.170  

Louise Limberg anser att skolbiblioteket har tre huvudfunktioner;171 har de fem 

biblioteken dessa funktioner? 

Alla de fem skolledarna nämner på ett eller annat sätt att eleverna ska kunna söka 

information i skolbiblioteket eller att det ska finna referenslitteratur där. Genom dessa 

uttalanden får man nog säga att deras bibliotek uppfyller den pedagogiska funktionen. 

Men i egentlig mening är det ingen av skolledarna som talar om att skolbiblioteket 

fungerar som ett redskap i undervisningen. En av skolledarna säger att eleverna ska 

kunna arbeta i biblioteket. De två skolorna som har en särskild pedagogik har inte 

lika välutbyggda bibliotek som de två skolorna med bibliotekspersonal men de verkar 

lägga mycket mera vikt vid elevernas informationssökning och källkritik. En av dessa 

skolledare anser att biblioteket har större värde än de traditionella läromedlen. Hon 

anser att det är viktigt att eleverna själva får välja källor och att de inte använder 

material där någon annan redan valt och bearbetat materialet. Den andra av dessa 

skolor har inga klassuppsättningar av böcker utan eleverna letar själva information i 

olika källor. Båda skolledarna tycker att det är viktigt att eleverna hela tiden jobbar 

med alla sorters medier. Jag tycker att de här två skolledarna har insett fördelarna 

med att ha ett skolbibliotek i mycket högre utsträckning än de andra skolledarna. Det 

handlar ju inte bara om att ha ett stort och fint bibliotek utan det handlar om att 

biblioteket ska integreras i undervisningen. Naturligtvis är det en fördel om det 

integrerade biblioteket är ett välutrustat skolbibliotek med allt vad det innebär. 

Fyra av skolledarna nämner funktioner som man skulle kunna tolka som 

Limbergs kulturfunktion, att eleverna ska kunna få litteraturupplevelser i biblioteket. 

En av skolorna med särskild pedagogik har valt att köpa ett antal skönlitterära 

böcker i fem exemplar av varje titel för att lärarna ska kunna ha bokprojekt med 

eleverna. I dessa bokprojekt läser och diskuterar man böckerna tillsammans. Dessa 

böcker står inte i biblioteket utan de är av praktiska själ placerade i bokskåp på de 

olika stadierna. Eftersom de på den här skolan har små bibliotek på alla stadierna blir 

detta ändå en skolbiblioteks funktion. I små biblioteken på de olika stadierna kan 

eleverna själva gå och botanisera när de har lust. På den här skolan fungerade 

skolbiblioteket även som lektionssal i och med detta har är eleverna tillgång till 

skolbiblioteket begränsade. I den sociala funktionen efterlyser Limberg att eleverna 

 
170 Skolbiblioteken i Sverige, 2001, s. 6. 
171 Limberg, 1990, s. 69 f. 
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på håltimmar och raster ska ha tillgång till biblioteket för läsning och trivsel.172 Denna 

tillgång har inte eleverna som går på de skolan som använder biblioteket som 

lektionssal. Men här är det värt att notera att deras elever själva tar rast när de 

behöver och att de alltid har tillgång till sina små bibliotek på de olika stadierna, på så 

sätt uppfyller de ändå den sociala funktionen. Och när biblioteket är inte används som 

lektionssal är det fritt fram att använda det. När det gäller de andra skolorna anser 

jag att det bara är två av dessa som uppfyller den sociala funktionen eftersom det 

bara är de här skolbiblioteken som eleverna har fri tillgång till under hela dagen. Hur 

det kommer att se ut på det biblioteket som ännu inte har öppnat är lite svårt att sia 

om. De har bestämt att biblioteket ska vara låst eftersom det kom bort för många 

böcker i de gamla biblioteken, dessa var öppna hela dagarna. Jag anser inte att detta 

skolbibliotek och det biblioteket som alltid är låst uppfyller den sociala funktionen. 

 

 

 

Taxonomin: Biblioteksfunktionen sedd ur skolledarens synvinkel 

På de skolor som har gymnasium har skolledaren sett till att skolbiblioteket är synligt. 

De har försett biblioteket med kompetent personal och öppettiderna är mycket 

frikostiga. På en av skolorna deltar den biblioteksanställda i en schemamässig 

resursgrupp som planerar undervisningen. På den andra skolan verkar bibliotekarien 

deltaga i undervisningsplaneringen på eget initiativ. 

Den ena av skolledarna har försett biblioteket med tillräckliga resurser för att all 

utrustning som krävs för elevens enskilda arbete ska finnas där. Bibliotekarien är till 

stor nytta och hon hjälper eleverna med informationssökning och mycket mera. Även 

lärarna kan få hjälp om de önskar.  

Skolledaren förser biblioteket med resurser, men min känsla är att det är 

skolbibliotekarierna som driver det mesta framåt och inte skolledaren. Eftersom jag 

använder taxonomin sed ur skolledarens synvinkel pendlar dessa två bibliotek mellan 

nivå två och tre. Skolbiblioteket ses som ett eget kraftcentrum och Skolbiblioteket ses 

som en integrerad del av skolans undervisningsresurs. 

På skolan med en konfessionell inriktning finns det ingen bibliotekspersonal och 

biblioteket låses upp på förfrågan av eleverna. Vad jag kan förstå av svaren verkar inte 

skolbiblioteket att användas i undervisningen. Eleverna går dit och lånar en bok eller 

slår upp något ord men detta kallar jag inte för att biblioteket används i 

undervisningen. Skolledaren har givit skolbiblioteket ett blygsamt driftsanslag. 

 
172 Limberg, 1990, s. 69. 
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Skolledaren berättar att de lägger stor vikt vid informationssökning på skolan och 

att det är självklart att man ska satsa på skolbiblioteket. Men jag anser helt enkelt att 

skolledaren inte har insett vilken enorm nytta man kan ha av ett skolbibliotek. Visst 

är deras skolbibliotek litet men det verkar inte som de ens använder det som finns 

där. Allt detta gör att jag placerar in dem på nivå ett i taxonomin, Basbiblioteket. 

Eftersom en av skolorna med särskild pedagogisk inriktning höll på att flytta sitt 

bibliotek utgår jag från det som varit och hur skoledaren menar att det ska bli i 

framtiden Det handlar ju om skolledarens synvinkel och därför anser jag att det inte 

gör något att det nya biblioteket inte är i bruk. 

Det nya biblioteket kommer endast att tjänstgöra som bibliotek, det kommer inte 

att vara bemannat av speciellt anställd personal för ändamålet. Eleverna kommer inte 

att kunna gå och komma i biblioteket som de själva vill utan biblioteket används när 

läraren är med. Eftersom det inte kommer att finnas någon personal kommer det inte 

att finnas någon gemensam planering med en skolbibliotekarie och därmed kommer 

inte bibliotekspersonalen att ses som en resurs i det pedagogiska arbetet. Denna 

skola uppfyller inte kraven på någon av nivåerna, de klarar alltså inte ens nivå ett i 

taxonomin.  

Men om man bortser från de krav som ska uppfyllas för att nå nivå ett i 

taxonomin. Skolledarens önskan på den här skolan är att kunna anställa en 

skolbibliotekarie men resurserna räcker inte till. Men skolans pedagogiska profil är 

att biblioteket ska ersätta de konventionella läromedlen, och eftersom eleverna 

jobbar mycket utifrån teman har biblioteket en huvudroll. Biblioteket är integrerat i 

undervisningen. Skolledaren har insett värdet av att ha ett skolbibliotek och det är 

den skolledare som lägger mest pengar per elev och läsår till böcker. Lärarna jobbar 

i lag och tillsammans med dem som har huvudansvaret för skolbiblioteket planerar de 

undervisningen och vad som ska köpas in.  

Samma saker verkar gälla på den andra skolan med särskild pedagogisk in-

riktning. På den här skolan köper lärarna in det material som de tycker fattas, ofta 

gör de det på bokrean. På den här skolan finns det små bibliotek i varje klassrum och 

eleverna använder sig av detta material istället för konventionella läroböcker i 

klassuppsättningar. Skolbiblioteket är litet och det används även som musiksal.  

Här går det inte att tillämpa taxonomin, anser jag. Men jag tycker att de har en 

hög användning och integrering av biblioteksresurserna trots att skolan inte har något 

stort, välutbyggt bibliotek.  

Taxonomin trycker hårt på behovet av att det ska finnas anställda skol-

bibliotekarier. Jag tycker också att det är viktigt med en skolbibliotekarie. Men på de 

här skolorna verkar skolbiblioteket eller de resurser som kan räknas till 
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skolbiblioteket vara integrerat i undervisningen i mycket högre grad än på skolorna 

med skolbibliotekarier. 

För ett mer rättvist resultat borde jag ha använt taxonomin sedd ur alla de fyra 

perspektiven för att kunna ge en bättre bild av skolbiblioteket. Detta hade fungerat på 

tre av skolorna men inte på skolorna med särskild pedagogik. 

Folkbiblioteken 
Tidigare i uppsatsen tog jag upp att en del folkbibliotek beskriver situationen med 

friskolornas användning av folkbiblioteken som ohållbar och att friskolorna utnyttjar 

folkbiblioteken oproportionerligt mycket. Av de fem skolorna i undersökningen var 

det dock en som ansåg att de inte hade något behov av folkbiblioteken och en skola 

som endast hade ett litet behov folkbiblioteken.  

Tre av skolorna ansåg att de behövde folkbiblioteken. På dessa skolor går 

eleverna i de lägre klasserna till biblioteket klassvis eller i grupp med lärarna. En av 

skolledarna berättade att de vid sina besök får hjälp personalen. De äldre eleverna 

från de här skolorna går ofta själva till folkbiblioteket vid eget behov. Två av skolorna 

brukar informera folkbiblioteken om vilken litteratur de behöver när de ska börja 

med något nytt tema eller område. De kan då få hjälp med att få fram litteraturen. En av 

dessa två skolor föranmäler även sina besök. På den andra skolan har 

barnbibliotekarien från folkbiblioteket även deltagit på föräldramöten. 

Enligt bibliotekslagen ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek, alltså 

borde det vara fritt för friskolorna att använda folkbiblioteken. Men i bibliotekslagen 

står det även att det i grundskolan och på gymnasiet ska finnas lämpligt fördelade 

skolbibliotek för att tillgodose elevernas behov av material för utbildningen.173 

Kulturrådet har gått ett steg längre och säger att ”skolbiblioteket ska ligga eller i direkt 

anslutning till skolan”.174  

Birgit Sundstedt gjorde ingen stor skillnad på friskolor och kommunala skolor. 

Hon menade att friskolor, precis som de kommunala skolorna, måste bygga upp 

bibliotek eller avtala bort ansvaret. Bibliotekslagen är tvingande och gäller både de 

kommunala skolorna och friskolorna enligt Sundstedt.  

De skolor som inte har byggt upp något skolbibliotek har haft andra 

prioriteringar, menar Birgit Sundstedt. När de nya friskolorna sett att det inte finns 

mycket till skolbibliotek på de kommunala skolorna i Uppsala har de gjort precis som 

de kommunala skolorna och kastat sig över folkbiblioteken där det finns massor av 

 
173 SFS 1996:1596 
174 Fristående grundskolor, 2001a, s. 6. 
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böcker. Birgit Sundstedt anser att skolorna ska stå för materialet för undervisningen. 

Med material för undervisningen menar hon inte bara facklitteratur. Skolans 

mediebestånd ska vara uppbyggt efter skolans behov och folkbiblioteket ska, så att 

säga, stå för grädden på moset. 175  

Folkbiblioteket är inget skolbibliotek och det finns inget i bibliotekslagen som 

säger att det ska fungera som ett skolbibliotek.176 I dag använder många elever på alla 

nivåer folkbiblioteken som utbildningsbibliotek. Det är viktigt att peka på att det alltid 

är skolans och inte folkbibliotekets ansvar att se till att skolorna har tillgång till 

material för undervisningen. Skolbiblioteken ska fungera i samverkan med skolans 

övriga resurser för att uppnå de nationella målen.177 Det är skolledarens ansvar att 

elever och lärare har tillgång till den biblioteksservice som behövs för utbildningen.178 

Folkbiblioteket är kommunens ansvar och de ska se till att resurserna motsvarar 

de behov som finns i kommunen.179 För att uppnå det är det naturligtvis en 

förutsättning att kommunen också har en klar bild av hur behovsbilden ser ut. Detta 

inkluderar skolornas biblioteksanvändning – såväl friskolornas som de kommunala 

skolornas. De friskolorna som ställde upp i min undersökning har aldrig blivit 

kontaktade av respektive kommun gällande deras behov av folkbiblioteket.  

Bibliotekslagen 

För att reda ut vad bibliotekslagen menar med jämnt fördelade skolbibliotek och 

vilka som omfattas av lagen tog jag kontakt med Kulturrådet, Skolverket och 

Sveriges Kommunförbund. Från Kulturrådet och Skolverket fick jag i stort sett 

samma svar efter att de hänvisat till varandra. Jag frågade om bibliotekslagen gällde 

friskolorna och vad som ansågs med jämnt fördelade skolbibliotek. Enligt dem finns 

det inga entydiga svar på dessa frågor. De påpekar att otydligheterna gäller både 

friskolor och kommunala skolor.180 Även på Kommunförbundet verkar det vara 

oklart vad som gäller men de tycker att Skolverket bättre ska formulera vad som 

gäller för friskolorna och problemen med skolbiblioteken.181 Utvecklingen av mål– 

och styrdokument till skolan ligger på Skolverket.182 

 
175 Intervju med Birgit Sundstedt. 
176 SFS 1996:1596. 
177 Fristående grundskolor, 2001a, s. 7. 
178 Lpo 94. 
179 SFS 1996:1596. 
180 E-brev från Johanna Hansson, Kulturrådet, 2002-01-31 & E-brev från Ann Wiklund, Skolverket, 
2002-03-22. 
181 E-brev från Ingrid  Olmander, Kommunförbundet, juristen på Kommunförbundet han inte titta 
på mina frågor eftersom jag skickade e-brevet ganska sent, 2002-04-10 
182 Om skolverket, Uppgifter, URL: www.skolverket.se/om/uppgifter.shtml, 2002-02-06. 
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För närvarande pågår också en diskussion på Kommunförbundet kring 

kommunernas uppdrag till de fristående skolorna, om man på man på något sätt kan 

tydliggöra att biblioteksresurser ingår i kommunens uppdrag. 

Trots upprepade påstötningar har kommunjuristen i Uppsala inte kunnat besvara 

om hon anser att friskolorna omfattas av bibliotekslagen, hon har inte heller kunnat 

svara på vad som gäller för de kommunala skolorna.183 Det verkar som om Johanna 

Hanssons (Kulturrådet) påstående om att de flesta kommuner saknar en övergripande 

biblioteksstrategi för att tydliggöra behov och resurser stämmer in på Uppsala 

Kommun.184 

Det faktum att varken Kommunförbundet, Skolverket, Kulturrådet eller 

kommunjuristen i Sveriges fjärde största kommun vet om bibliotekslagen gäller 

friskolorna leder mig till slutsatsen att denna fråga inte har något entydligt svar. 

Sedan våren 1999 pågår på kulturdepartementet en översyn och omarbetning av 

den nuvarande bibliotekslagen. De krav som man från biblioteksorganisationer 

framförallt ansett viktiga att få med i den nya lagen är kvalitetsmått som knyts till folk– 

och skolbiblioteken, där det klart framgår att det krävs professionell personal på 

biblioteken och att man i varje kommun upprättar biblioteksplaner.185 Om detta 

kommer att innebära någon förbättring vet man först när den tagits i bruk. Av svaren 

som jag fått från Skolverket, Kommunförbundet och Kulturrådet verkar det som om 

det är betydligt mer som måste ändras i lagen. 

 
183 E-brev från Ulla Bergengren, Kommunjurist i Uppsala, 2002-04-18 & 2002-04-19, i 
uppsatsförfattarens ägo. 
184 Hansson, Johanna, 2001, s. 8. 
185 Kulturdepartementet, URL: http://www.kultur.regeringen.se/pressinfo/pdf/vp00.pdf, 2002-04-
05 
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Slutanalys 

De skolor som valt att delta i denna undersökning är med stor sannolikhet inte 

särskilt representativa för friskolorna. Det var påtagligt svårt att hitta skolor som var 

intresserade av att vara med i undersökningen och en trolig anledning är att väldigt 

många helt saknar bibliotek och därför inte ansåg sig ha något att tillföra. Jag tror att 

de fem skolorna som är med i undersökningen satsar mer än genomsnittet av 

friskolorna gör på skolbibliotek. 

Inom den kommunala skolan är det stor skillnad mellan grundskolebibliotek och 

gymnasiebibliotek. Denna skillnad ses även i de resultat som jag fått fram. Jag tycker 

att det är värt att notera att syftet med min undersökning inte har varit att jämföra 

skolbiblioteksverksamheten på de olika stadierna. 

De två skolorna med gymnasium är de skolor som har: skolbibliotekspersonal, 

öppet hela dagarna, ganska rejäla utrymmen där eleverna kan sitta och jobba och ett 

katalogiserat skolbiblioteksbestånd. Det var också de som hade minst behov av 

folkbiblioteket. Det är även viktigt att tänka på att dessa skolor är de med högst 

elevantal, alltså de största skolorna, och kanske har de på grund av detta haft större 

resurser att bygga upp ett skolbibliotek. Båda dessa skolbibliotek har en otroligt 

engagerad personal som kan vara mycket stolta över vad de skapat. Jag upplevde 

att det var på dessa skolor som skolledarna hade minst koll på vad som försiggick i 

biblioteket men de satsade resurser och de var stolta över biblioteket. 

Alla skolledare säger att de är positivt inställda till skolbiblioteksverksamheten. 

En del talar till och med om skolbiblioteket som skolans skatt och hjärta.  

På några av skolorna var diskrepansen mellan ord och verklighet påtaglig. De två 

skolledare som leder skolorna med en särskild pedagogik tycker jag har insett 

fördelarna med att ha ett skolbibliotek i mycket högre utsträckning än de andra 

skolledarna. Det handlar ju inte bara om att ha ett stort och fint bibliotek utan det 

handlar om att biblioteket ska användas av skolans elever i undervisningen. 

Naturligtvis är det en fördel om det är ett välutrustat skolbibliotek med allt vad det 

innebär. 

Birgit Sundstedt på Uppsala Stadsbibliotek sade att biblioteket i sig är ett mycket 

effektivare och billigare läromedel än att förse varje unge med ett färdigbearbetat 
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material. På skolorna med en särskild pedagogik satsar man på att eleverna ska ha 

tillgång många källor och de försöker att anpassa källorna till de olika nivåer som 

eleverna befinner sig på. Detta tycker jag är av större värde. 

Jag anser att mitt resultat från undersökningen gällande Lpo 94:s mål tyder på att 

de skolor som har en särskild pedagogik bättre uppfyller det undervisningssätt som 

eftersträvas. De lägger mycket större vikt vid informationssökning, källkritik och 

självständigt arbete. Skolornas pedagogiska inriktningar betonar starkt vikten av att 

eleverna själva ska söka sin information. Båda skolorna satsar hellre på andra källor 

än de traditionella läroböckerna.  

De tre skolorna som inte har gymnasium verkar använda sig av folkbiblioteken i 

mycket större utsträckning än de andra två. Birgit Sundstedt anser inte att friskolorna 

använder deras bibliotek mer än vad de kommunala skolorna gör. Cay Corneliuson 

sa att friskolorna utnyttjar folkbibliotekens bestånd oproportionerligt mycket för att 

själva kunna driva skolan som ett vinstgivande företag.186 Birgit Sundstedt anser att 

man redan från början ska klargöra för friskolorna vad som gäller och efter det 

brukar det hela fungera. 

Folkbiblioteket är kommunens ansvar, det borde vara i kommunens intresse att 

utreda vilka behov kommunens grundskolor och friskolorna har av folkbiblioteket. 

De friskolorna som ställde upp i min undersökning har aldrig blivit kontaktade av 

respektive kommun gällande deras behov av folkbiblioteket.  

 

 
186 Corneliuson, Cay, (2001), s. 5. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om skolbiblioteksverksamheten på några friskolor utifrån 

skolledarnas perspektiv. I uppsatsen granskas även hur friskolorna använder 

folkbiblioteken och hur folkbiblioteken ser på denna användning. I uppsatsen 

undersöks även vilka lagar och förordningar som gäller för friskolorna och vad dessa 

har att säga om skolbiblioteksverksamheten. 

Enligt läroplanen bär skolledaren ansvaret för att eleverna ska ha tillgång till det 

material som krävs för att uppfylla läroplanens mål och därför har jag valt att intervjua 

skolledarna.  

Antalet deltagande skolledare är summan av 30 tillfrågade skolledare från 

friskolorna. Ett av mina mål var att undersöka hur många av dessa trettio friskolor 

som hade ett skolbibliotek, detta har inte varit genomförbart. Om mitt 

deltagarresultat speglar hur dåligt ställt det är med skolbiblioteken på friskolorna 

kommer inte fram i uppsatsen.  

Undersökningen består av kvalitativa intervjuer med skolledare från fem friskolor 

varav alla bland annat har högstadium, två har även gymnasium. Skolledarnas svar 

sätts i relation till de åtta punkter som jag utarbetat.  

Punkterna utgår från de faktorer som Brigitte Kühne anser påverkar integreringen 

av skolbiblioteket i undervisningen. Dessa har sammanförts med Louise Limbergs 

indikatorer på kvalitet. I de fall det är möjligt har även Kulturrådets och läroplanens 

värderingar vägts in. Slutligen har intervjuresultaten jämförts med Brigitte Kühnes 

tolkning av David Loertschers taxonomi, som är en värderingsskala över 

skolbibliotekets integrering i undervisningen. 

Alla skoledare anser att det är viktigt med ett skolbibliotek men det är ingen som 

nämner att skolbiblioteket skulle kunna vara ett redskap i undervisningen. Ingen av 

skolorna har en nedskriven målplanering för skolbiblioteksverksamhet och dess 

utveckling på skolan. 

De två skolorna som även har gymnasium är de skolor vars skolbibliotek har 

fackutbildad personal, frikostiga öppettider, relativt stora utrymmen och är relativt 

välutrustade. De andra tre skolbiblioteken ligger otroligt långt ifrån dessa två på alla 

dessa punkter. 
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Två av de deltagande skolorna har en särskild pedagogisk inriktning. Skolornas 

pedagogiska inriktning betonar starkt vikten av att eleverna själva ska söka 

information. Detta resulterar i att dessa två skolor lägger mycket mera vikt vid 

elevernas informationssökning och deras källkritiska granskning än vad man gör på 

de andra skolorna i undersökningen. 

I min undersökning visar det sig att skolledarna på de skolor som har en särskild 

pedagogisk inriktning är betydligt mera insatta i skolbiblioteksverksamheten än vad 

de andra skolledarna är.  

De tre skolorna som inte har gymnasium använder folkbiblioteken i mycket 

större utsträckning. På Uppsala stadsbibliotek upplever man inte att friskolorna 

använder deras bibliotek mer än vad de kommunala skolorna gör.  

I uppsatsen försöker jag även att ta reda på vad bibliotekslagen menar med jämt 

fördelade skolbibliotek och vilka det är som omfattas av den. 
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Bilaga  – Frågorna 
Vad är din egen bild av ett skolbibliotek? 

Hur länge har ert skolbibliotek funnits? 

Vilka funktioner har ert skolbibliotek? 

 

Var i skolan ligger biblioteket? 

Vilka är bibliotekets öppettider?  

Vilken utbildning har personalen som bemannar biblioteket? 

 

Är skolans alla medier samlade i biblioteket eller har ni dem utplacerade i något annat 

utrymme? 

Är medierna katalogiserade? 

Kan eleverna sitta gruppvis i biblioteket och arbeta? 

Finns all utrustning som eleverna behöver i biblioteket eller kan de ta med medierna 

till någon annan plats där det finns utrustning? 

Används biblioteket till något annat? 

 

Anser du att det finns något i läroplanen som talar för en satsning på skolbibliotek? 

En av skolans uppgifter är att se till så att eleverna kan orientera sig i in-

formationsflödet. Får eleverna undervisning i informationssökning och i vilken 

utsträckning tas källkritik upp?  

Vilken utbildning har den som undervisar i informationssökning? 

Läroplanen talar om elevaktivt lärande och att eleverna ska utveckla en förmåga att 

arbeta självständigt. Hur gör skolan för att möta dessa krav? 

Används biblioteket i undervisningen och på vilket sätt? 

Svarar biblioteksutbudet mot lärarnas och elevernas behov? 

Kontrolleras elevernas bibliotekskunskaper någon gång? 

 

Hur stort är bibliotekets driftsanslag per år och vad ska det täcka? 

Vad ska anslaget täcka? (media, personal, datorer) 

Hur bestämmer ni storleken på anslaget till biblioteket?  

 

Finns det några nedskrivna mål gällande 

skolbiblioteksverksamheten? 
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Vem planerar skolbiblioteksverksamheten? 

 

Har lärarna och eleverna behov av folkbiblioteket i sin undervisning? 

Om ett behov finns: 

Hur använder eleverna och lärarna folkbiblioteket? 

Informeras folkbiblioteket om skolans behov? 

Har kommunen fått information om skolans behov av folkbiblioteket? 
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