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Abstract 
This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies, which purpose is 
to find out what ideas there are about school libraries and to get an idea of how informants 
interpret the new Education Act, which requires all students to have access to school libraries. 
Another intention of this paper is to highlight the potential rural-related attitudes of the re-
sponents. The study includes the sparsely populated municipality of Krokom and is based on 
interviews with librarians, the school director, principals and politicians who work there. The 
theoretical basis for this paper is Loertscher’s model för school libraries and a center-
periphery perspective.   

Study results show that there are different conceptions of what a school library is and that 
there are some tendences related to the informant’s professions. All in all the school library is 
the hub of the school, a knowledge base or a room with a wide range of books, many different 
kinds of texts and access to online resources. The school librarian is important for the school 
library, as well as collaboration and integration with other school activities. Access to the 
school library is about longer opening hours, opportunity to visit a physical room with litera-
ture and access to use qualified librarians. The new Education Act is interpreted as indistinct 
and needs to be clarified. It is considered to be directed to schools in larger cities. There is an 
awareness of the specific rural conditions prevailing and the informants take their arguments 
into account and some of them give suggestions on rural alternatives such as a mobile library, 
a digital library or school libraries in each school district instead of at each school.   
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Inledning 

Skollagen från 2011 säger att alla skolenheter ska ha tillgång till ett skolbibliotek 
men många skolbibliotek saknar de funktioner, resurser och tillgänglighetsfak-
torer som bör finnas för att man ska kunna se det som en pedagogisk resurs för 
skolans elever.1 Dessutom finns det skolor som överhuvudtaget inte har ett skol-
bibliotek att tillgå. 4200 av Sveriges 6000 skolenheter uppger att de har tillgång 
till ett skolbibliotek, men endast en av tre elever i grundskolan och gymnasiet har 
tillgång till ett skolbibliotek som ligger i skolans lokaler, har bemanning med 
minst 20 timmar per vecka, har någon form av katalog, samt har minst 1000 fy-
siska medier.2 Det finns således många varianter på tillgång ett skolbibliotek; 
vissa är integrerade med folkbiblioteket, andra består av små enheter som ligger 
långt ifrån närmaste större tätort med folkbibliotek. Vissa har tillgång till utbil-
dade skolbibliotekarier medan andra har mer av ”en skolmorfar som sorterar 
böcker när han har tid.”3 Många kommuner kommer att behöva stöd i arbetet för 
att tillgodose den nya skollagen om skolbibliotek som trädde i kraft 2011 och det 
är mot bakgrund av detta som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gett två 
konsulter, Mats Östling och Krister Widell uppdraget att göra en övergripande 
studie av hur ett modernt skolbibliotek bör se ut och verka.4 I februari 2012 deltog 
jag vid ett skolbiblioteksmöte i Östersund, i egenskap av intresserad BoI-student. 
Övriga deltagare var representanter från skol- och biblioteksvärlden i Jämtlands 
län, bl.a. skolchef och bibliotekschef från Krokoms kommun. Många intressanta 
frågor ställdes: Vad behöver vi göra med skolbiblioteken för att tillgodose lagen? 
Hur uppnår skolpersonal och bibliotekspersonal en samsyn på vad ett skolbiblio-
tek är och hur kan samarbetet mellan pedagoger, bibliotekarier och skolledning 
förankras och förbättras?5 Ett andra möte hölls i november samma år, då Jämtland 
valts ut som ett av flera län att ge en lägesrapport över skolbibliotekssituationen. 
Östling och Widell redogjorde för sina tankar om biblioteksrummet, såväl det 
fysiska som det digitala. Det handlar om att visualisera det digitala rummet och 

                                                
1 Kungliga bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Offentliga bibliotek > Skolbibliotek > Skolbiblio-
tek 2012. [2013-05-05]. 
2 ibid 
3 Kulturrådets webbsida > Publikationer > Skolbibliotek 2008 - Kulturen i siffror, s. 10. [2013-05-05].  
4 Widell and Östling, “Skolbiblioteket - Det Obegränsade Rummet”. [2013-04-26].  
5 Minnesanteckningar från skolbiblioteksträff 1, Östersund 2012-02-22.  



 6 

försöka skapa bilder av hur detta rum kan vara en del av skolbiblioteksverksam-
heten. Det digitala rummet är nämligen en nödvändighet för tillgänglighet enligt 
Östling och Widell. De kommuner som var representerade vid mötet fick var och 
en ge en nulägesbeskrivning och precisera behov och önskemål.6 En av dessa 
kommuner var Krokoms kommun, tillika den kommun som denna studie handlar 
om.   
     Bl.a. berördes det faktum att lagen ger utrymme för olika tolkningar: Hur långt 
får det egentligen vara till skolbiblioteket för att det ska ses som tillgängligt för 
eleverna? Räcker det med en bokbuss? I de områden där närheten inte är möjlig, 
hur göra så att IKT bli en större och mer tillgänglig resurs? När det gäller Kro-
koms kommun är glesbygdsproblematiken uppenbar med långa avstånd och varie-
rade möjligheter att nyttja biblioteken. Till vissa skolor kommer bokbussen en 
gång var fjärde vecka medan elever på andra skolor kan använda sig av ett närlig-
gande folkbibliotek eller filial. En skola har ett folkbibliotek beläget i skolans 
lokaler. Här finns många faktorer att ta hänsyn till i arbetet med att tillgodose la-
gen. De långa avstånden behöver dock inte vara begränsande om det digitala 
biblioteket är tillräckligt bra, menar Widell och Östling. Utmaningen för gles-
bygdskommunerna är istället att uppnå en någorlunda likvärdig situation för sko-
lorna.7 Det var under ovan beskrivna skolbiblioteksmöten som intresset för ämnet 
väcktes. Funderingarna som mötena väckt formades till frågeställningar och blev 
grunden för denna uppsats.  

Syfte  
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka föreställningar som finns om skol-
bibliotek bland bibliotekarier, bibliotekschef, rektorer, skolchef och politiker i 
Krokoms kommun. Avsikten är också att få en bild av hur man tolkar den del av 
skollagen från 2011 som handlar om att alla elever ska ha tillgång till ett skol-
bibliotek. Genomgående för studien är glesbygdperspektivet och en tredje föresats 
med studien är därför att lyfta fram eventuella glesbygdsrelaterade tendenser och -
förhållningssätt i informanternas svar.   

Frågeställningar 
För att kunna besvara syftet har jag valt att arbeta med följande frågeställningar: 
Vad finns det för föreställningar om skolbibliotek? Hur har man tolkat den del av 

                                                
6 Minnesanteckningar från skolbiblioteksträff 2, Östersund 2012-11-07.  
7 ibid 
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skollagen som handlar om att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och vilka 
reaktioner och konsekvenser har lagändringen gett? Hur ser situationen ut i idag 
och framåt i en glesbygdskommun som Krokoms kommun? På vilket sätt genom-
syras informanternas perspektiv av de specifika förhållanden som glesbygden står 
för? 

Avgränsning 
Uppsatsen behandlar föreställningar om skolbibliotek, informanters tolkningar av 
lagändringen i skollagen samt nuläget i Krokoms kommun vad gäller skolbiblio-
tek. I uppsatsen lyfts även fram den specifika problematik som glesbygden som 
plats kännetecknas av. I viss mån berörs skolbiblioteksutveckling, dvs vad som i 
forskning lyfts fram som centralt för att driva ett lyckat skolbibliotek. I studien 
ges inblick i den internationella forskning som finns om skolbibliotek. Dock redo-
görs inte för någon historik om skolbiblioteket. Under arbetets gång har många 
intressanta ämnesområden och sidospår dykt upp. Dessa får dessvärre inte någon 
större plats i arbete utan får istället utföra frågor för vidare studier. Ett exempel är 
skolbibliotek, kunskapssyn och elevers informationssökning.  

Disposition  
I följande kapitel ges en bakgrund i ämnet. Här redovisas de för ämnet aktuella 
styrdokumenten såsom skollagen och bibliotekslagen samt några rader om Skol-
verkets juridiska vägledning. Här går även att läsa om DIK:s formulering av be-
greppet skolbibliotek samt om vad som står om skolbibliotek i läroplanerna. Une-
scos folk- och skolbiblioteksmanifest beskrivs och här ges också en inblick i vad 
Kungliga biblioteket och Nationella Skolbiblioteksgruppen har för roll vad gäller 
skolbibliotek. Relevant för studien är även Sveriges Kommuner och Landsting 
och konsulterna Mats Östling och Krister Widell som anlitats för att undersöka för 
skolbiblioteken i landet. Deras arbete redovisas i detta kapitel och allra sist följer 
en kort sammanfattning. I kapitlet Litteratur- och forskningsöversikt redogörs för 
svensk och internationell forskning om skolbibliotek och glesbygdsrelaterad litte-
ratur och forskning. Översikten sammanfattas i slutet. I kapitlet Teori redogörs för 
den teoretisk grund som uppsatsen vilar på; David V. Loertschers modell för 
skolbiblioteksutveckling samt ett centrum-periferi-perspektiv. I metodkapitlet 
beskrivs vad empirisk forskning är, valet av metod samt vad som karaktäriserar 
kvalitativa intervjuer. Här nämns också anonymitet och etiska aspekter i samband 
med intervjuerna. Undersökningskapitlet är uppsatsens centrala del. Här analyse-
ras det empiriska materialet. Därefter följer en slutdiskussion där undersökningens 
resultat lyfts fram och säcken knyts ihop. Slutligen sammanfattas arbetet.  
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Bakgrund 

Detta kapitel inleds som redan nämnts med en redogörelse av de styrdokument 
som är av relevans för skolbibliotek, Skolverkets juridiska vägledning och DIK:s 
tolkning av vad ett skolbibliotek är. Sedan ges en beskrivning av läroplanerna, 
samt KB:s och NSG:s roll. Därefter presenteras Mats Östlings och Krister Widells 
rapport Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss som är central i det arbete 
som pågått med att kartlägga hur det ser ut i Sverige vad gäller skolbibliotek. Öst-
ling och Widell är som tidigare nämnts anlitade av SKL. I undersökningen längre 
fram i arbetet refereras såväl till nedan nämnda styrdokument som till rapporten. 

Styrdokument 

Skollagen (2010:800) 
I juni 2009 presenterade skolminister Jan Björklund förslaget till en ny skollag, 
som bl.a. innehåller skrivelser om att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Un-
der våren 2010 kom en proposition och beslutet om en ny skollag kom i juni 
samma år. Lagen trädde i kraft 2011.8 I 2 kap 36 § står det att: ”Eleverna i grund-
skolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasi-
esärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”.9  I skollagen preciseras inte vad som 
menas med ett skolbibliotek. Regeringen har i propositionen hänvisat till att man 
med ett skolbibliotek avser: ”… en gemensam och ordnad resurs av medier och 
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i sko-
lans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”10 

Bibliotekslagen (1996:1596) 
Bibliotekslagen består av bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet och 
hänvisar i 5 § till skollagen (2010:800). Skolbibliotek nämns även i följande para-
grafer:  
                                                
8 Skolinspektionens webbsida > Råd och vägledning > Ställningstaganden > Skolbibliotek [2013-05-05].  
9 Riksdagens webbsida > Dokument & lagar > Svensk författningssamling 2010:800 > Skollag (2010:800) 
[2013-05-05].  
10 Skolinspektionens webbsida > Råd och vägledning > Ställningstaganden > Skolbibliotek [2013-05-05].  
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7 §:  Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 
     8 §:  Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funkt-
ionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda littera-
tur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers 
behov. 
     9 §: Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpas-
sade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.11  
     Det är landets kommuner som ansvarar för skolbiblioteken (och folkbiblio-
teken). Detta regleras i bibliotekslagen, där det också står att det ska finnas ”lämp-
ligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och 
litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen”.12 

Skolverkets juridiska vägledning 
Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Det som är nytt i den 
nya lagstiftningen är att kravet på skolbibliotek gäller för fler skolformer och att 
det innefattar både offentliga och fristående skolor. Man kom i förarbetena fram 
till att skolbiblioteken har en viktig funktion att fylla i att stimulera elevernas in-
tresse för läsning och litteratur. De är väsentliga även för att tillgodose elevernas 
behov av material för utbildningen. Varken i skollagen eller i bibliotekslagen står 
det nämnt om krav på att det ska finnas en skolbibliotekarie i biblioteket.13  

DIK:s formulering av begreppet  
DIK:s skolbiblioteksgrupp har haft som premierad uppgift att formulera en defi-
nition av begreppet, då det framkommit att såväl Skolverket som Skolinspektion-
en varit i behov av en sådan för att kunna utveckla och inspektera skolorna. Enligt 
DIK:s skolbiblioteksgrupp är skolbiblioteket: ”… en pedagogisk funktion. Skol-
bibliotekets uppdrag definieras av skollagen och nationella kurs- och läroplaner. 
Under ledning av kompetent personal stärker skolbiblioteket elevernas digitala 
och språkliga kompetens i en vidgad textvärld.”14 
 

                                                
11 Skolverkets webbsida > Skolutveckling > Lagar och regler. > Bibliotekslagen (1996:1596) [2013-05-05]. 
12 Kulturrådets webbsida > Publikationer > Skolbibliotek 2008 - Kulturen i siffror, s. 9. [2013-05-05].  
13 Skolverkets webbsida > Mer om skolbibliotek. En juridisk vägledning. [2012-12-10]. 
14 DIK:s webbsida > Service & förmåner > Trycksaker > Vad är ett skolbibliotek? DIK reder ut begreppet 
[2013-05-05].   
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Läroplanerna 
I de aktuella läroplanerna som trädde i kraft i juli 2011 står det att skolbiblioteket 
är en del av rektorns ansvar.15 Rektor ansvarar för att skolans arbetsmiljö ska ut-
formas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och 
annat stöd som bidrar till att eleverna ska kunna söka och utveckla kunskaper och 
här ges bl.a. bibliotek som exempel. Liknande står det i gymnasieskolans läroplan. 
I läroplanerna nämns även att elever bör utveckla kompetenser som informations-
sökning och källkritik, områden som skolbibliotekarien arbetar med i sitt dagliga 
arbete och således kan hjälpa elever och pedagoger med.16 

Unescos skolbiblioteksmanifest 
I Unescos skolbiblioteksmanifest står det att skolbiblioteket förmedlar kunskap 
och tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Ett 
skolbibliotek är grunden för ett livslångt lärande och ger eleverna möjlighet att 
utveckla inlevelseförmåga för att kunna ta sitt ansvar som medborgare. Skol-
biblioteket erbjuder informationssökning via litteratur och andra medier och möj-
liggör utveckling av ett kritiskt tänkande. I manifestet nämns skolbiblioteksperso-
nalens viktiga roll i att stödja vid användning av informationskällorna och att ett 
samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger är till fördel för elevernas utveckl-
ing. Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället och det ska finnas alternativa 
sätt att ta del av material och tjänster. Skolbiblioteket är en viktig del i en långsik-
tig utbildningsstrategi, för läskunnighet och för en ekonomisk, social och kulturell 
utveckling. Vidare står det att skolbiblioteket bör ha stöd av lagstiftning och rikt-
linjer och ha tillräckliga anslag för utbildad personal, material, teknik och annan 
nödvändig utrustning. I de fall där skolbibliotek delar lokal med andra bibliotek, 
exempelvis ett folkbibliotek, ska skolbibliotekets specifika behov beaktas17.  
 
Skolbibliotekets mål handlar enligt manifestet om följande:  

- att främja de utbildningsmål som anges i skolans mål och läroplaner 
- att främja elevers läslust, lust att lära samt att lära dem att bli biblioteksan-

vändare 
- att erbjuda möjligheter att använda information för att få vidare kunskap, 

förståelse, fantasi och uppnå glädje 
- att eleverna ska träna på att värdera och använda information, samt ge dem 

insikt om olika sorters kommunikationsformer 
- att ge elever tillgång till lokala, nationella och globala resurser för att öka 

förståelsen för olika idéer och åsikter 
                                                
15 Skolverkets webbsida > Lagar & regler > Läroplaner [2013-05-05].  
16 Skolverkets webbsida > Skolutveckling > Artikelarkiv > Artiklar 2013 > Skolbiblioteken i dokumenten 
[2013-05-05].  
17 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, s. 13f. 
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- att ordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och ly-
hördhet 

- att sträva efter åsiktsfrihet 
- att främja läsning 
- att se till att skolbibliotekets resurser tillgängliggörs i och utanför skolan18 

Kungliga bibliotekets ansvar 
Kungliga biblioteket (fortsättningsvis KB) ansvarar för alla offentligt finansierade 
bibliotek i Sverige, inklusive skolbiblioteken. Ansvaret innebär att KB ska sam-
ordna och utveckla skolbiblioteken på en nationell nivå. KB är exempelvis ansva-
rig över landets skolbiblioteksstatistik. Skolbibliotekens verksamhet och innehåll 
styrs dels av skollagen, dels av bibliotekslagen. De kommunala skolornas huvud-
man är kommunerna. De fristående skolorna har olika huvudmän. Skolinspektion-
en är skolornas och skolbibliotekens tillsynsmyndighet. KB har en expertgrupp 
för utbildning och lärande som bl.a. arbetar med skolbibliotek. Syftet med denna 
grupp är bl.a. att belysa frågor som rör skolbibliotekens pedagogiska roll. I KB:s 
skolbiblioteksundersökning definieras vad ett skolbibliotek är utifrån följande 
faktorer: funktion, resurs och tillgänglighet. Alla funktioner bör finnas med för att 
ett skolbibliotek ska kunna fungera som en pedagogisk resurs. Enligt rapporten 
kan man säga att ett skolbibliotek definieras av var man väljer att sätta den nedre 
gränsen för dess funktion, resurser och tillgänglighet. 19  

Nationella Skolbiblioteksgruppen 
Nationella Skolbiblioteksgruppen (fortsättningsvis NSG) är ett nätverk av svenska 
organisationer som arbetar för skolbibliotekens bevarande och utvecklande. 
Gruppen bildades under 1990-talet, med initiativ från Sveriges Författarförbund. 
Upprinnelsen till initiativet var bl.a. att man i den då nya läroplanen (Lpo94) be-
tonade att ansvaret för skolbiblioteken låg hos varje enskild skolledning. Man 
saknade en nationell organisation för bevakning av frågan. Ordförande i gruppen 
är för närvarande Madeleine Hjort, Sveriges Författarförbund. Övriga medlemmar 
representerar bl.a. Lärarnas Riksförbund, Kulturrådet, UR, Svensk Biblioteksför-
ening och Skolverket.20   

                                                
18 ibid s. 14f. 
19 Kungliga bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Offentliga bibliotek > Skolbibliotek > Skolbiblio-
tek 2012. [2013-05-05]. 
20 NSG:s webbsida > Om Nationella skolbiblioteksgruppen [2012-12-10]. 
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SKL och Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss 
SKL har med utgångspunkt från den nya skollagen anlitat två konsulter, Mats 
Östling och Krister Widell, som under en femårsperiod ska utreda skolbiblioteks-
verksamheten i Sverige. Östling har bl.a. arbetat som IT-strateg på SKL. Widell 
jobbar med verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Han har tidigare arbetat bl.a. 
på Bonniers och på Sveriges Utbildningsradio (UR).21 Här nedan följer en redogö-
relse av den slutrapport som konsulterna sammanställt. Rapporten finns att tillgå 
på deras projektblogg Det obegränsade rummet.22 

Om rapporten 
Sedan den nya skollagen trädde i kraft 2011 har Skolinspektionen arbetat med att 
tolka lagen och försökt få Sveriges skolor att verkställa den. Det faktum att den 
digitala utvecklingen kräver en högre grad av informationskompetenta elever, gör 
Skolinspektionens arbete än mer aktuellt. Den nya lagen väckte ett antal frågor 
om vad ett skolbibliotek är, hur rummet ska se ut, vilket innehåll det ska ha etc. 
och rapporten behandlar ett antal utvecklingsområden såsom rummet, folkbiblio-
tek-skolbibliotek, innehåll och media, kompetens och pedagogik. Som de viktig-
aste bakgrundsfaktorerna nämns den digitala utvecklingen, den pedagogiska ut-
vecklingen, trender inom IT samt den nya skollagen och nya läroplaner. Östling 
och Widell menar att den nya skollagen tillsammans med den digitala utveckling-
en gör att skolbiblioteken måste utvecklas till att vara såväl ett fysiskt som digitalt 
rum och detta är en av utmaningarna; att få rummen att komplettera varandra och 
leva upp till de krav som digitala verktyg och lärmiljöer ställer. Skolbiblioteken 
måste också ansvara för allt innehåll och all media som används i skolan. Upp-
fattningen om och kompetensen inom skolbibliotek är centralt för utvecklingen. 
Det finns en stor variation mellan skolbibliotek när det gäller tillgång och kompe-
tens och Widell och Östling tror att man med ett digitalt skolbibliotek kan minska 
skillnader och begränsningar som ett fysiskt skolbibliotek kan medföra. För att 
uppnå den digitala strukturen krävs dock både samverkan och nationell satsning.23  

Sammanfattning 
I detta kapitel har de för skolbiblioteken relevanta styrdokumenten beskrivits. En 
generell bild av det arbete som pågår med skolbiblioteksfrågan har getts genom att 
beskriva KB:s och NSG:s verksamheter, samt den skolbiblioteksrapport som kon-
sulterna Mats Östling och Krister Widells sammanställt.  
                                                
21 Widell och Östling, “Skolbiblioteket - Det obegränsade rummet.” [2013-04-26]. 
22 ibid 
23 Widell och Östling, “Det moderna skolbiblioteket.” [2013-03-10]. 
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Litteratur- och forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras den litteratur och tidigare forskning som är betydelse-
full för uppsatsen. Det handlar i första hand om svensk litteratur och forskning 
som rör skolbibliotek, men här nämns även ett par av de främsta namnen inom 
internationell skolbiblioteksforskning: Kuhlthau, Markless, Streatfield och 
Loertscher. Med utgångspunkt från att Krokoms kommun är en glesbygdskom-
mun och att detta är av central betydelse för uppsatsen, redovisas dessutom tidi-
gare forskning och litteratur inom detta ämnesområde. Det finns en hel del mas-
ter- och magisteruppsatser om skolbibliotek och några av de som rör sig inom 
samma ämnesområde som denna uppsats nämns här. 

Forskning om skolbibliotek 
I detta kapitel ges en överblick av nationell och internationell forskning om skol-
bibliotek i allmänhet. Här redogörs också för studier som behandlar informations-
sökning och lärande, skollagen och ansvarsfrågan, samt tillgängligheten till skol-
bibliotek. I kapitlets sista del presenteras glesbygdsrelaterad forskning.  

Nationell skolbiblioteksforskning 
Louise Limberg är ett välkänt och ofta citerat namn inom skolbiblioteksvärlden. 
Hon har själv gjort en översikt om vad som forskats i frågan; Skolbibliotekets pe-
dagogiska roll. En kunskapsöversikt från 2002. Här nämns exempelvis vikten av 
skolbibliotekets mångfald av medier och pedagogiska arbetssätt för att kunna 
väcka elevers lust och nyfikenhet och för att kunna tillgodose deras individuella 
inlärningsstilar.24 Limberg ringar in några återkommande problemområden som 
kan sägas förhindra bibliotekets pedagogiska roll och avser med studien att få 
fram en fördjupad bild av skolbibliotekets pedagogiska roll, dimensioner av denna 
roll, samt vilka betydelser den kan ha för undervisning och för biblioteket.25 I kun-
skapsöversikten ger Limberg en historisk tillbakablick av begreppet skolbibliotek. 
Innebörden av begreppet har sett olika ut under olika tidsperioder. I Folkbiblio-

                                                
24 Limberg, Skolbibliotekets pedagogiska roll (2002) s. 10. 
25 ibid 18. 
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tekens samverkan med skolan, en utredning från 1982, definierades skolbiblio-
teket överhuvudtaget inte utifrån återvinningssystem i samlingarna, frågan om 
rum eller betydelsen av personal, utan här fokuserades endast på själva boksam-
lingen. I Lgr 69 däremot, betonades betydelsen av rummet i sådan hög grad att 
begreppet kom att bytas ut till bokrum. 1990 bestod definitionen av skolbibliotek 
av fem områden: rummet, medierna, informationssystemet, verksamhetens inne-
håll och syfte samt personal. Även i Statens kulturråds definition är rummet, me-
dierna och informationsförmedlingen i fokus. Här menar man att skolbibliotekets 
uppgift är att serva den egna organisationen och att tillgodose skolans behov av 
information och läsupplevelser. Men det står ingenting om en bibliotekarie.26 
Streatfields & Markless beskriver i sin studie om skolbibliotekets pedagogiska roll 
från 1994 vad ett skolbibliotek är. Deras definition omfattar alla former av skol-
bibliotek och även bibliotekets relation till skolans syn på undervisning och lä-
rande.27 Limberg lutar sig mot denna definition i sin bok med motiveringen att den 
kombinerar flera komponenter från övriga definitioner och lyfter fram samspelet 
med skolkontexten: Biblioteket grundas i skolans val av hur man organiserar sina 
mediesamlingar och sin verksamhet. Rummet och bibliotekarien nämns också.28  
     I översikten skriver Limberg även om styrdokument och menar att det finns 
flera studier som visar på samspel mellan politiska utbildningsreformer och ut-
vecklingen av bibliotekens pedagogiska roll. Betydelsen av övergripande mål på 
nationell nivå och på skolnivå är ett återkommande tema i forskningen. I Sverige 
har idéer om skolbibliotekens pedagogiska roll ofta kopplats ihop med läroplans-
mål, även om dessa varit vaga när det gäller bibliotekets roll i skolan. Enligt Lim-
berg har kopplingarna till de nationella målen främst betydelse för att legitimera 
skolbibliotekens pedagogiska roll, medan formuleringar om skolbibliotekens roll i 
skolornas egna styrdokument är värdefulla för att belysa bibliotekets funktion, 
ansvar och uppgifter i skolan, samt visa på kopplingen till skolans verksamhet i 
sin helhet.29 Limberg skriver om bibliotekariens betydelse som pedagog och om 
bibliotekets roll för läsning och litteratur och här redogörs även för biblioteks-
rummet. 30 När översikten gjordes fanns endast få studier som behandlade dess 
pedagogiska roll, enligt Limberg. Hon beskriver här vad som karaktäriserar rum-
met och vad som skiljer det från andra rum i skolan. Bl.a. framhåller hon att skol-
bibliotek ses som ett rum för mediesamlingar, ett rum för arbete eller för avkopp-
ling och kommunikation. Vissa forskare framhåller att biblioteket som rum förlo-
rat sin poäng i takt med IKT-utvecklingen och numera blivit endast en funktion. 
Limberg själv vill framhäva betydelsen av nya virtuella dimensioner i skolbiblio-

                                                
26 ibid s. 12f. 
27 Limberg, Skolbibliotekets pedagogiska roll, (2002) s.14. Se även Streatfield, (1994), s. 104 
28 ibid s. 14f. 
29 ibid s. 46f. 
30 ibid s. 54f. 
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teksrummet, dvs att skolbiblioteksrummet numera både är fysiskt (böcker, tid-
skrifter, tidningar etc) och virtuellt (Internet, databaser etc). Biblioteken blir på så 
sätt både lokala rum och globala rum. Vad som karaktäriserar och särskiljer skol-
biblioteksrummet från övriga rum i skolan är att det är ett mer offentligt rum som 
är öppet för alla. Den forskning som Limberg redogör för lyfter även fram att 
skolbiblioteket är en trygg offentlig plats som ger möjlighet för elever att utveckla 
intressen på ett sätt som inte är möjligt i klassrummen. Andra faktorer som kopp-
las till skolbiblioteksrummet i forskningen är att det är en mötesplats där man träf-
far sina kompisar.31  
     Det Limberg ser som centralt är vikten av samarbete och kommunikation mel-
lan lärare och bibliotekarier. Här nämns betydelsen av skolledarens centrala roll 
och ansvar för huruvida skolbiblioteket får en betydande plats i skolan eller ej. 
Skolbibliotekets pedagogiska roll formas, visar forskningen, i samspel med den 
omgivande skolkontexten, i vilken lärarna är nyckelpersoner för bibliotekarierna. 
Limberg anser att behovet av förändrad utbildning och kompetensutveckling 
bland lärare och bibliotekarier är stort. Likaså krävs mer forskning. En slutsats 
som hon drar är att skolbibliotekets roll reflekterar förändringar i pedagogiska 
idéer och metoder och att sådana förändringar interagerar med samhällsföränd-
ringar i stort. Följaktligen kan samhällsförändringar påverka skolbibliotekets pe-
dagogiska roll. Exempel på detta är IKT-utvecklingen och utvecklingen av ett 
mångkulturellt samhälle.32 
      I Brigitte Kühnes Biblioteket – skolans hjärna? framhålls skolbiblioteket som 
en kunskapsbank för den som söker information i olika ämnen och som en resurs i 
ett undersökande arbetssätt på grundskolan. Kühnes avhandling är en slags utvär-
dering av hur skol- och folkbiblioteket kan integreras i undervisningen i grund-
skolan. Hon undersöker här bl.a. om eleverna lär sig hur informationssökning på 
biblioteket går till och om deras attityder till detta. Hon belyser även faktorer som 
påverkar möjligheten till integrering av biblioteket som ett hjälpmedel i undervis-
ningen på grundskolan, och skolbibliotekariens pedagogiska roll i undervisnings-
processen. Kühne fokuserar på det undersökande arbetet och avhandlingen består 
bl.a. av en beskrivning av David Loertschers bibliotekstaxonomier (se mer om 
Loertscher nedan).33  
     Monica Nilsson är bibliotekarie och föreläser om informationshantering. I 
Skolbiblioteket – skolans informationscentrum ger hon exempel på hur lärare och 
bibliotekarier kan arbeta för att bygga upp ett välfungerande skolbibliotek. Hon 
delar bl.a. med sig av en checklista för skolbiblioteket och råd att ta del av vid 
uppbyggandet av ett sådant. I checklistan finns bl.a. punkter om skolbibliotekets 
öppethållande (tillgänglighet under hela skoldagen). Här berörs även vikten av en 
                                                
31 ibid s. 69f. 
32 ibid s. 79f. 
33 Kühne, Biblioteket - skolans hjärna? (1993) s. 11f. 
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arbetsbeskrivning för skolbibliotekets personal samt huruvida skolbiblioteksper-
sonalen ingår i personalgruppen och om eleverna undervisas i informationssök-
ning.34 Nilsson tar liksom Kühne stöd av David Loertschers skolbiblioteksmodell.  
     Elevers kunskapsarbete i skolbibliotek. En kunskapsöversikt av Jenny Henning 
Ingmarsson är en kartläggning från 2010 som NSG sammanställt över kunskaps-
läget om elevernas skolarbete i skolbiblioteket. Översikten behandlar informat-
ionssökning och lärande i skolbiblioteket, representation av medier i skolbiblio-
teket samt samarbete och kunskapssyn hos skolbibliotekarier, lärare och rektorer. 
NSG har under en period haft fokus på sambanden mellan lärarutbildning och 
skolbibliotek och målet med kartläggningen var att få reda på hur lärarna inom 
olika kunskapsområden är representerade i, samt samverkar med skolbiblioteken. 
Forskningen om skolbibliotek domineras av ett fokus på vad och hur elever lär sig 
genom att ägna sig åt informationssökning i skolbiblioteket och översikten visar 
att den svenska skolan står under en teknisk och pedagogisk förändring. Informat-
ions- och kommunikationsteknikens framfart kräver andra former av lärande och 
undervisning och man har gått från mer katederstyrd till ett mer undersökande 
arbetssätt. Detta ställer krav på kompetens hos elever, lärare och bibliotekarier 
men också på välutrustade skolbibliotek. När det gäller skolbibliotekets roll visar 
materialet att många skolbibliotek endast har en service- och materialfunktion. 
Här räcker det inte med ett stort utbud av tryckta och elektroniska källor. Till-
gången till ett skolbibliotek med ett stort utbud av informationskällor har belysts i 
många studier. Många gånger framkommer att datorn upplevs som något främ-
mande för lärares och skolbibliotekaries traditionella yrkesidentitet och att perso-
nal ofta föredrar tryckta källor och skönlitteratur. Av materialet som undersökts 
framkommer också att det finns i stora drag två sätt att se på skolbibliotekets 
funktion: som en pedagogisk resurs i informationssökning och det undersökande 
arbetet, och som en resurs för att främja elevers läsutveckling.35 
     I Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling (2011) ger Maud Hell nya infalls-
vinklar på skolbiblioteksarbete. Boken innehåller intervjuer med rektorer och 
skolinspektörer om deras uppfattning om skolbibliotek och Hells syfte är att ge 
inspiration till skolbiblioteksutveckling och därigenom skolutveckling, samt att 
föra fram pågående arbete i ljuset. I boken presenteras forskaren Ross Todd och 
här ges även en bild av olika initiativ som tagits i landet vad gäller skolbibliotek. 36 
     Ann-Sofie Danell Karlbergs uppsats Tillgängligt bibliotek eller låst bokrum? 
Om bibliotekstillgänglighet och biblioteksintegration i Uppsalas grundskolor be-
lyser frågan om hur stor del av Uppsalas elever som har skolbibliotek som upp-
fyller skollagens krav och i vilken grad bibliotekarier och lärare samarbetar på 
skolor i staden. Danell Karlberg vill ta reda på hur tillgången till skolbibliotek ser 
                                                
34 Nilsson, Skolbiblioteket (1998) s. 26. 
35 Henning Ingmarsson, Elevers kunskapsarbete i skolbibliotek (2010) 48f. 
36 Hell, Skolbiblioteksutveckling - skolutveckling, (2011) 
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ut, samt hur väl integrerade skolbiblioteken är i undervisningsverksamheten. Re-
sultatet av undersökningen visar att 32% av Uppsalas elever har tillgång till skol-
bibliotek. Danell Karlberg konstaterar dessutom att biblioteksintegrationen ännu 
är i sin linda vid tiden för undersökningen som gjordes 2011.37  
     Räcker en låda böcker? Om mindre gymnasieskolors lösningar på den nya 
skollagens krav på skolbibliotek är en masteruppsats av Josefin Andersson från 
2012. Den handlar om hur skolor tar fram olika lösningar för att efterleva lagen. 
Här behandlas också olika tolkningar av lagen. Andersson kommer bl.a. fram till 
att det är vanligt förekommande bland skolorna att nyttja ett folkbibliotek för än-
damålet, men nästan lika många skolor har ett skolbibliotek med egen lokal. Fler 
kommunala än privatägda skolor har eget skolbibliotek och Andersson menar att 
skillnaden inte är så stor som t.ex. antyds i massmedia, men tydlig när det kom-
mer till användningen av folkbiblioteket, som är vanligare för de fristående sko-
lorna. De åtgärder som skolorna gjort på grund av den nya skollagen är främst 
byggnation av eget skolbibliotek på skolan och ökat bokbestånd. Ett annat resultat 
är att rektorernas inställning till den nya lagen överlag är positiv.38    

Internationell skolbiblioteksforskning 
När det gäller internationell forskning om skolbibliotek bör Ross Todd och Carol 
Collier Kuhlthau nämnas. Den förstnämnde är docent vid School of Communicat-
ion & Information vid Rutgers och chef för forskningscentret Center for Internat-
ional Scholarship in School Libraries. Han har tillsammans med bl.a. just Kuhlt-
hau forskat kring elevers syn på nyttan av skolbibliotek och om informationskom-
petens39. Kuhlthau har bl.a. forskat om osäkerhetsprincipen (the Principle of 
Uncertainty) och skapat en modell och ett teoretiskt ramverk för informationssök-
ning. Denna modell handlar om tankar, känslor och ageranden som kan kopplas 
till informationssökningen och med dess hjälp har man kunnat belysa användarens 
perspektiv i informationssökningsprocessen.40 Kuhlthau fann under sin studie om 
informationssökningsprocessen bl.a. att eleverna sällan nämnde att bibliotekarien 
haft betydelse för dem under processens gång. Bibliotekarien hade med andra ord 
en obetydlig roll för eleverna och utifrån detta föreslår Kuhlthau en taxonomi för 
möjliga pedagogiska roller som skolbibliotekarien kan inta.41 
     Sharon Markless är lektor i högskolepedagogik vid Kings College i London 
och bedriver forskning och konsultverksamhet inom biblioteks- och informations-
området. David Streatfield är även han brittisk forskare inom ämnet. Markless och 
Streatfield har tillsammans skrivit boken Evaluating the impact of your library 

                                                
37 Danell Karlberg (2011) 
38 Andersson (2012) 
39 Hell (2011) s. 11. 
40 Kuhlthau, Seeking Meaning (2004) 
41 Limberg (2002), s. 5o. Se även Kuhlthau (1993).  
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som kan ses som ett värdefullt, evidensbaserat redskap vid utvärdering och konse-
kvensanalyser av bibliotek.42 När det gäller biblioteket som kunskapskälla skriver 
Limberg bl.a. om skolkontexten och hänvisar till just Streatfield och Markless 
som i sin studie Invisible learning? The contribution of school libraries to te-
aching and learning beskriver vad som är bibliotekets stöd till undervisning och 
lärande.43 Enligt dem hänger bibliotekets stöd till undervisning och lärande ihop 
med den syn på kunskap och lärande som råder på den specifika skolan. Dessutom 
kan bibliotekets roll i undervisningen variera inom en och samma skola.44  
     David V. Loertscher är amerikansk forskare och bibliotekarie och han har 
skapat en skolbiblioteksmodell för hur biblioteken i skolan kan struktureras och 
byggas upp. Modellen jämförs med ett husbygge där varje del är viktig för helhet-
en och således har sin bestämda plats för att det ska bli ett stabilt bygge och fun-
gera utifrån lärares, bibliotekariers, elevers och skolledares synvinkel.45 Loertscher 
har även skapat taxonomier för skolbibliotekarier, skolledare, elever och pedago-
ger. Jag har inspirerats av Loertschers forskning om skolbibliotek och använt mig 
av hans resonemang som teoretisk ansats för arbetet. Se mer i kapitlet Teori.  

Glesbygdsrelaterad forskning 
Nordins avhandling Man ska ju vara två handlar om kärlek och tvåsamhet för 
medelålders män i den norrländska glesbygden. Det är också en etnografisk studie 
om de förutsättningar som finns för de män som bor i glesbygd.46 Studien svarar 
bl.a. på frågan om hur heterosexualitet och heterosexuella identiteter iscensätts på 
platser på landsbygden, i förhållande till vad som förväntas och ses som det nor-
mala.47 Vad som är intressant för denna studie är dock inte heterosexualiteten i 
norrländsk glesbygd, utan Nordins resonemang om platsens betydelse för männi-
skor. Nordin utgår nämligen ifrån att föreställningar om och upplevda sociala 
skillnader mellan människor och mellan olika platser (stad och land) spelar roll 
och får olika konsekvenser för människor. En särskild plats skapas inte bara i re-
lation till sig själv utan även i förhållande till olika sociala nätverk och i samspelet 
med andra platser, föreställda och upplevda. Enligt Nordin jämförs platser med 
varandra och blir på samma sätt som människor etiketterade och ihopkopplade 
med olika sorters uppfattningar. Människor har alltid blivit och blir fortfarande 
klassificerade utifrån varifrån de härstammar och fördomar som detta påverkar 
vilka liv som ses som möjliga att leva, på vilken plats och varför. Hon menar att: 
                                                
42 Markless, Evaluating the Impact of Your Library, (2006). 
43 Limberg (2002), s. 45. Se även Streatfield & Markless (1994).  
44 Limberg (2002), s. 45. 
45Nilsson (1998), s.29f; Kühne (1993), s.61. Se även Limberg (1987). 
46Nordin, Man ska ju vara två (2007) (Baksidestext). 
47ibid s. 37. 
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”…[d]et innebär (författarens kursivering) kort sagt någonting för människor att 
leva sina liv på platser som utpekas och uppfattas som perifera och marginali-
serade – av andra och av dem själva.”48  
     I skriften Utbildning i glesbygd – samspel eller konflikt? redogör författarna 
Annika Andrae Thelin och Karl Jan Solstad för skolproblem i norska och svenska 
glesbygder. 49 Häri beskrivs ett antal projekt främst på grundskolenivå, som syftat 
till att skapa en god skolgång nära hemmet för barnen trots långa avstånd. Ut-
gångspunkten för kunskapsöversikten var ett uppdrag från den svenska regeringen 
till Myndigheten för skolutveckling år 2001, att arbeta fram en plan för att mot-
verka segregering inom utbildning. Syftet var att tydliggöra de kunskaper som 
finns om uppväxt-, utbildnings- och levnadsvillkor för barn och unga i glesbygd, 
att synliggöra områden där behov av kunskap saknas och efterfrågas, samt att ge 
förslag på relevant utvecklingsarbete i frågan. Den centrala frågan var ifall barn 
och ungdomar som växer upp i glesbygd får en likvärdig utbildning enligt över-
gripande mål. Författarna betonar vikten av att i planerandet av skolan räkna med 
de olika villkor som faktiskt finns mellan olika glesbygdsmiljöer, såväl geogra-
fiskt, näringsmässigt och ekonomiskt som befolkningsmässigt. Det finns även 
andra faktorer att ta hänsyn till, såsom lokal kultur och värderingar. Centralt be-
grepp i boken är likvärdighet, vilket enligt författarna inte är detsamma som lik-
het. När det gäller arbetet med att skapa ett likvärdigt program för glesbygder av 
olika slag poängteras värdet i att ha en politisk enighet och att tänka långsiktigt. 
Glesbygden har även den rätt att utvecklas och måste tillåtas att fylla en funktion 
nationellt sett.50 Författarna skriver att en decentraliseringspolitik växer fram i 
Sverige och Norge under 1980-talets första år. Det ekonomiska ansvaret för drif-
ten av skolan läggs på kommunen och små skolor i glesbygd får det många gånger 
tufft att överleva. Många skolor läggs ner till följd av detta. Resultaten visar att 
det är möjligt att ordna alternativa organisatoriska lösningar av bra kvalitet i gles-
bygd. För att kunna genomföra det krävs dock både tid, arbete och pengar. Förfat-
tarna menar att det i ett längre perspektiv inte är säkert att det är lönsamt att lägga 
ner en mindre skola. Man menar också att ungas identitet i ett lokalsamhälle ut-
manas utan en lokal förankring, något som är värdefullt även för bygden i sig. 
Författarna drar slutsatsen att även om man kan ordna undervisning av god kvali-
tet i glesbygd, är det relevant att ifrågasätta likvärdigheten för glesbygdsungdo-
mar, när man utgår ifrån läroplanernas och skollagens mål.51  
     Masteruppsatsen Biblioteksservice i glesbygd. En studie av folkbibliotekets 
funktion och förutsättningar i en norrländsk glesbygdskommun (2008) behandlar 
                                                
48 ibid s. 36f. 
49 Solstad är professor i skolforskning. Han har lett ett flertal norska glesbygdsprojekt och är för närvarande 
knuten till det regionala organet Nordlandsforskning. Andrae Thelin är skolpsykolog, har verkat som forsk-
ningschef i Skolverket och arbetat på Myndigheten för skolutveckling, som numera är avvecklat.  
50 Andræ Thelin, Solstad, Utbildning i glesbygd - samspel eller konflikt? (2005). 
51 ibid 
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folkbibliotekens funktion och service i glesbygd. Författaren Katarina Grelsson 
ger en bild av hur bibliotekssituationen ser ut i den norrländska glesbygden eller 
närmare bestämt i Krokoms kommun.52 Studien visar hur den informationstek-
nologiska utvecklingen har påverkat biblioteksutvecklingen i kommunen och 
vilka funktioner biblioteket har. Resultatet visar att den offentliga sektorns eko-
nomiska förutsättningar förändrats drastiskt sedan 1980-talet och detta har lett till 
besparingar. Även folkbiblioteken har påverkats och prioriteras allt mindre från 
politiskt håll. Det har bl.a. visat sig genom den omorganisation som skedde år 
2000 och som innebar att biblioteket kom att hamna under Barn- och utbildnings-
nämnden. Trots nedläggningar av utlåningsstationer och indragningar bland per-
sonal fanns en positiv attityd gentemot verksamheten. När det gäller informations-
teknologins intågande kan sägas att den självklart påverkat biblioteksverksamhet-
en även i Krokoms kommun. Grelsson skriver dock att den betydelse som Internet 
kan ha ifråga om att minska avstånden i glesbygd, inte visat sig i Krokoms kom-
mun vid tiden för studien mer än genom att bibliotekspersonalens egna arbetsupp-
gifter förändrats. Biblioteket har en viktig social funktion, t.ex. som mötesplats. 
Däremot verkar funktionen som informations- och kunskapscenter vara mindre 
centrala för de informanter som intervjuats.53  

Sammanfattning 
Ovan har relevant skolbiblioteksforskning och –litteratur presenterats, såväl nat-
ionell som internationell. Det finns en hel del tidigare forskning om skolbibliotek, 
möjligen mer om dess funktion i skolan än om föreställningar om det, som denna 
uppsats handlar om. Med utgångspunkt från att Krokoms kommun är en gles-
bygdskommun och att glesbygden som plats är centralt för denna studie har även 
glesbygdsrelaterad forskning redovisats. Inom detta ämnesområde är det mindre 
forskat, åtminstone när det gäller skolbibliotek i relation till glesbygdsproblema-
tik. Jag har inte hittat någon studie som behandlar den nya skollagen om skol-
bibliotek i glesbygd med inriktning på föreställningar, tolkningar och konsekven-
ser av den. Med denna studie avser jag därför belysa hur lagen tolkas och påver-
kar i en glesbygdskommun. Dessutom ges en nulägesrapport om skolbibliotek i 
Krokoms kommun och någon sådan verkar inte ha gjorts i samma omfattning. 
Förhoppningsvis kan jag med studien bidra till ökad kunskap om tillgång till skol-
bibliotek i glesbygd.  

                                                
52 Grelsson, Biblioteksservice i glesbygd (2008), s. 4. 
53 ibid s. 67f. 
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Teori 

Tanken med uppsatsen är att ta reda på vilka föreställningar informanterna har om 
skolbibliotek, samt att tydliggöra vilka tolkningar av skollagen som finns. Genom 
hela arbetet finns som redan nämnts ett glesbygdsperspektiv närvarande. Som 
teoretisk ansats har jag valt att använda David V. Loertschers skolbiblioteksmo-
dell och skolbibliotekstaxonomier och centrum-periferiteorier.  

David V. Loertschers skolbiblioteksmodell och -taxonomier 
David V. Loertscher har bl.a. skapat en analysmodell för skolbibliotek, The 
School Library Media Program. Modellen består av tre grundstenar som bildar 
grunden till ett väl fungerande skolbibliotek. En av grundstenarna är lagerlokalen- 
the Information Infrastructure som står för ett välutrustat medialager med såväl 
material på plats som utspritt på skolan och i digital form. Den andra byggstenen 
är Direct Service to teachers and Students och står som benämningen skvallrar om 
för service åt lärare och elever. Skolbiblioteket tillhandahåller service ifråga om 
individuell hjälp, referenshjälp, material- och informationssamling, marknadsfö-
ring, medverkan och handledning i lärarlag etc. Det är viktigt att belysa bibliote-
kariens främsta uppgift: att tillgodose och främja en god undervisning med en god 
informationsverksamhet. Risk finns dock, enligt amerikansk forskning, att biblio-
tekarien när det är personalbrist får ta över kanslistens arbetsuppgifter och detta 
kan påverka balansen i bygget. Denna byggsten kan ses som det personifierade 
elementet mellan teknologi och enskilda elever och lärare. Den tredje och viktig-
aste grundstenen består av fyra områden: samarbete, läsning, teknologibaserad 
inlärning samt informationskompetens.54 Denna grundsten är central för 
Loertschers skolbiblioteksprogram och står för att biblioteket tjänar som centrum 
för ett undersökande arbetssätt. Skolbibliotekarien fokuserar på skolbibliotekets 
informationsfunktion och denna funktion har inverkan på skolans undervisning 
och bör vara en självklar del i den. Resurserna på biblioteket ska kunna svara på 
elevernas nyfikenhet och frågeställningar. Grunden för bygget, med ovanstående 
delar, delas i sin tur upp i två trianglar och på så sätt särskiljs de olika arbetsupp-

                                                
54 Loertscher, Taxonomies of the School Library Media Program, (2000) s. 13f. 
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gifterna. Den ena triangeln visar kanslistens uppgifter (kontorsarbetsroll) och den 
andra bibliotekariens (yrkesroll). Bibliotekarien är med och skapar, utför och ut-
vecklar det undersökande arbetssättet tillsammans med pedagogerna på skolan 
och huvuddelen av bibliotekariens arbetstid går åt till att hjälpa elever eller peda-
goger att söka information.55 För att verksamheten inte ska bli en förvaringsplats 
för barn och media, måste rektor se till att det blir en bra personalfördelning av 
bibliotekarier, kanslister och teknisk personal. Genom att göra det undviker man 
att de administrativa sysslorna tar över för bibliotekarien.56  
     Loertscher beskriver skolbibliotekariens roll som bl.a. informationsspecialist 
som ska hjälpa pedagoger och elever att bli effektiva användare av information. 
Skolbibliotekarien ska vara en god pedagog i det undersökande arbetssättet, en 
medieexpert och en IT-expert. Bibliotekarien arbetar nära och tillsammans med 
pedagogen för att integrera informationen till eleverna och lära dem informations-
hantering. Skolbibliotekarien har dessutom rollen som spridare av god skönlittera-
tur, samt att guida bland olika sorters texter. Det är viktigt att skolans material 
anpassas till skolans undervisning och att media och information katalogiseras och 
arkiveras för att erbjuda god sökbarhet. Det är då viktigt med ett gott samarbete så 
att önskemål och idéer kan följas upp. Samarbetet är för övrigt en förutsättning för 
verksamheten. Skolbibliotekarien måste ständigt arbeta nära pedagogerna. 57   
     Loertscher har även utformat skolbibliotekstaxonomier för skolbibliotekarier, 
skolledare, elever och pedagoger. När det gäller nivåerna i taxonomin om skolbib-
liotekarier sträcker de sig alltså från en icke-inblandning i undervisningen till en 
total involvering med fokus på skolbibliotekariens kompetens. Med taxonomin 
beskriver han vilka roller som skolbibliotekarien har under olika tider på dagen 
och även beroende på i vilken skolmiljö hen befinner sig i. Alla delar av taxono-
min är en viktig del av det totala programmet. Risken finns att bibliotekarien blir 
så involverad i någon av uppgifterna (nivåerna) att andra nivåer exkluderas eller 
ignoreras. Det bästa är om skolbiblioteksprogrammet inkluderar en blandning av 
samtliga nivåer i taxonomin. Här är skolbibliotekarien en självklar del i skolans 
undervisning. Den lägsta nivån i taxonomin för skolledare präglas av ett svalt in-
tresse för skolbiblioteket ifråga. Här har skolledaren sett till att det finns ett skol-
bibliotek men inte brytt sig om hur det ser ut. I den högsta nivån ser skolledaren 
istället bibliotekspersonalen som resurs i skolans pedagogiska utvecklingsarbete. 
Bibliotekarien deltar i det pedagogiska utvecklings- och förändringsarbetet och i 
kursplaneringen etc.58 I studien är det endast taxonomin för skolbibliotekarien 
samt den för skolledaren som är av relevans och de nivåer som är betydelsefulla i 
relation till det empiriska materialet beskrivs mer utförligt i undersökningsdelen.  

                                                
55 Nilsson (2003), s. 29f. 
56 Loertscher (2000) s. 11; Nilsson (1998) s. 43. 
57 Loertscher (2000) s.32f; Kühne (1993), s. 64f.  
58 Loertscher (2000) s.20f 
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Centrum-periferi 
Centrum-periferiteorier är problemformuleringar som har sin utgångspunkt i att 
samhällets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan 
centralpunkt och områden omkring. Centrum betecknar oftast mötespunkt där 
processer, linjer och strukturer möts och samverkar. Periferi avser de områden 
som ligger avsides från centrum sett eller som är styrda av centrum. Begreppen 
centrum och periferi används inom många olika vetenskapliga områden och be-
tecknar motstående eller kontrastrika företeelser både inom kulturella, geografiska 
och funktionella sammanhang. Det kan handla om kulturella och etniska skillna-
der, fysiska avstånd, resursfördelning och maktspridning. Begreppen används 
inom samhällsforskningen för att beskriva och analysera motsättningar, domi-
nansförhållanden och utvecklingsprocesser i politiska, ekonomiska eller sociala 
relationer och kan även användas för att lyfta fram bilder av distans och konflikter 
mellan städer, befolkningsgrupper, politiska system etc. Som redskap för analys 
av makt och inflytande kan centrum-periferi-begreppen likställas med begrepps-
par som centralisering-decentralisering, jämvikt-obalans och rättvisa-orättvisa. 
Centrum-periferiperspektivet framträder tydligt i teorier där geografin är antingen 
en styrande eller en begränsande omständighet för samhällets utveckling. Rums-
liga och territoriella egenskaper är centrala när man definierar regionen, staten 
eller kommunen. Perspektivet påminner om teorin om den suveräna staten, vars 
makt avser endast det egna området och det egna folket. Makten blir således störst 
i det egna närområdet och minskar med det fysiska avståndet.59  
     Statsvetaren Peder Nielsen skriver i sin avhandling Kommunindelning och 
demokrati: om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige (2003) om 
hur förhållandet mellan centrum och periferi kan te sig. Det kan enligt honom vara 
socialt och spatialt (rumsligt). Antingen kan man förklara skillnaderna av sociala 
positioner, t.ex. att lågutbildade, yngre och invandrare befinner sig längre från det 
politiska systemets centrum än högutbildade, medelålders och infödda. De tidi-
gare befinner sig med andra ord i det politiska systemets periferi och är mindre 
involverade i det politiska livet. Det kan, menar han, också handla om spatiala 
förhållanden. Då handlar det om ett territoriellt centrum och ett kringliggande 
landområde som utgör periferin. Till detta territoriella centrum hör centrala poli-
tiska och administrativa funktioner, men centrumet kan också ha en betydande 
ekonomisk och kulturell betydelse.60 Den politiska skillnaden mellan centrum och 
periferin varierar pga graden av territoriell integration. Oftast står den politiska 
konflikten kring välståndets fördelning mellan olika sociala klasser.61 Det fysiska 

                                                
59 “Nationalencyklopedien, webbversionen, sökord: centrum-periferi” [2012-12-10] 
60Nielsen, Kommunindelning och demokrati: om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige (2003) 
s. 78. Nielsen hänvisar även till bl.a. Langholm (1971) och Deutsch (1972). 
61 ibid s. 79. Här hänvisar Nielsen till Paddison (1983). 
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avståndet är det som har särskilt stor betydelse när det gäller graden av territoriell 
integration. Ju längre bort ifrån ett centrum ett geografiskt område ligger, desto 
mindre integrerat verkar det vara med det övriga området. I politiska system med 
låg grad av territoriell integration är skillnaden mellan centrum och periferin stor 
och då är kan ett centraliserat politiskt beslut vara riskabelt. Det kan krävas eko-
nomiskt stöd från centrum och ett regionalt självstyre för att det politiska systemet 
ska hålla ihop och upplevas som berättigat i periferin.62 Nielsen menar att det även 
i en kommun finns ett centrum och en periferi, där centrumet kan utgöras av en 
centralort där kommunens politiska, administrativa och servicemässiga funktioner 
är. Periferin består av området runtom centralorten. I ytmässigt stora kommuner 
med långa avstånd mellan centrum och periferi kan det vara svårt dels att uppnå 
ett politiskt deltagande i periferin, dels att motivera och beskriva nyttan (ända-
målsenligheten) i de beslut som tas av kommunpolitikerna. De intressen som här-
rör från periferins håll kanske inte alltid får tillräckligt med uppmärksamhet och 
detta kan leda till alienation.63  

                                                
62 ibid s. 79. Här hänvisar Nielsen till Rokkan och Urwin (1983). 
63 ibid s. 80. Här hänvisar Nielsen till Bennett (1989 och 1993). 
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Metod och material 

Enligt Alvesson och Sköldberg går olika företeelser att tolka på olika sätt. Den 
reflekterande forskningen bygger på tolkning och reflektion, där tolkning innebär 
att alla referenser till empirin är tolkningsresultat. Det är just tolkningen som är i 
fokus i forskningsarbetet. Reflektionen fokuserar snarare inåt, mot forskaren 
ifråga. Reflektionen kan sägas vara tolkning av tolkningen och innebär att man 
som forskare ser på sina tolkningar av det empiriska materialet med kritiska 
ögon.64 Forskningsprocessen är en rekonstruktion av den sociala verkligheten och 
forskaren är med i samspelet med det som studeras samtidigt som hen ständigt 
tolkande skapar bilder för sig själv och andra, bilder som bara visar en del av det 
hela. Detta innebär att andra delar förbises och lämnas därhän. Det blir en selektiv 
tolkning.65 Alvesson och Sköldberg påminner med sitt resonemang om vikten i att 
vara ödmjuk inför sitt uppdrag, att inte ta ens tolkningar och resultat som några 
sanningar utan se dem som ett sätt att uppnå ökad förståelse. Det är viktigt att ha i 
åtanke att det handlar om just ett samspel mellan forskare och de studerade och att 
det är ett urval som görs.  

Kvalitativ metod 
En kvalitativ studie är relevant om man vill förstå människors sätt att resonera, 
eller om syftet är att finna olika handlingsmönster.66 Med kvalitativa forskningsin-
tervjuer kan man få förståelse för vardagsnära ämnen ur informantens perspek-
tiv.67 Det är också viktigt att man utgår ifrån studiesubjektens perspektiv och inte 
forskarens.68 Andra kännetecken för de kvalitativa intervjuerna är att intervjuaren 
ställer enkla och raka frågor och att informanterna ger komplexa och innehållsrika 
svar som sedan utgör ett rikt material i vilket det går att hitta intressanta åsikter 
och mönster.69 Ibland görs intervjuer med avsikten att beskriva ett begrepp och 

                                                
64 Alvesson och Sköldberg, Tolkning och reflektion (2008), s. 20. 
65 ibid s. 21. 
66 Trost, Kvalitativa intervjuer (2010), s. 25f. 
67 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (2009), s. 39f. 
68 Alvesson och Sköldberg (2008), s. 17. 
69 Trost (2010), s. 25. 
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kartlägga informanters föreställningar om begreppet.70 Så är fallet med denna upp-
sats, där avsikten varit att undersöka informanternas föreställningar om skolbiblio-
tek och uppfattningar om den lagändring som gjorts ifråga om elevers tillgång till 
skolbibliotek, men också att ställa deras föreställningar och utsagor i relation till 
en glesbygdsproblematik.   

Strukturerad intervju med standardiserade frågor 
Begreppet strukturering används både för att beteckna detaljer i frågorna och för 
undersökningen i stort. Om intervjun (eller formuläret) har fasta svarsalternativ är 
den strukturerad. En intervju kan dessutom vara strukturerad om den har en struk-
tur i sin helhet, dvs om jag som intervjuare vet vad jag ska fråga om och om frå-
gorna handlar om det aktuella ämnet.71 De intervjuer som jag genomfört för denna 
uppsats är strukturerade såtillvida att jag var förberedd med ämnesrelevanta frå-
gor. Däremot kan de inte sägas ha hög struktur ifråga om fasta svarsalternativ, 
eftersom de snarare var av öppen karaktär. Med standardisering menas huruvida 
frågorna och situationen är desamma vid alla intervjuer. Vid en låg grad av stan-
dardisering är intervjuaren anpassningsbar och följer informantens utsagor och 
språkbruk. Man tar frågorna i den ordning det passar för tillfället och formulerar 
följdfrågor vid behov. Här är variationsmöjligheterna stora.72 De intervjuer som 
gjordes för denna uppsats hade karaktären av låg grad av standardisering. En in-
tervjumall fanns med vid samtliga intervjuer, men den fungerade mer som ett 
slags samtalsstöd. Fokus låg istället på att ställa relevanta följdfrågor än att följa 
intervjumallen till punkt och pricka. För att få en känsla av att intervjun flöt på var 
det viktigt att försöka vara följsam och ändra ordningen på frågorna utifrån de 
ämnesområden som togs upp av informanten. Då frågorna främst följde informan-
ternas utsagor fick varje intervju förstås en individuell prägel.  
 

Urval, avgränsning och förförståelse 
Valet av informanter avgränsades genom att välja Krokoms kommun som ut-
gångspunkt. Detta val möjliggjorde lättare tillgång till informanterna då jag dagli-
gen arbetar i kommunen och har nära (eller åtminstone närmare än från en annan 
kommun) till de skolor och arbetsplatser som blev aktuella vid genomförandet av 
intervjuerna. Att göra en geografisk avgränsning underlättar såtillvida att materi-
alet på ett naturligt sätt inte blir alltför stort. Det fanns även en avgränsning i valet 
av yrkeskategorier. Jag valde att intervjua bibliotekarier, bibliotekschef, skolchef, 
rektorer och politiker verksamma i kommunen. Till en början var det tänkt att 

                                                
70 Kvale och Brinkmann, s. 167. 
71 ibid s. 40f. 
72 ibid s. 39. 
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även pedagoger skulle bli intervjuade. De är ju i allra högsta grad involverade i 
skolbiblioteksfrågan. Med tanke på risken att det blir för många informanter och 
ett alltför stort material att analysera, valdes dock denna yrkesgrupp bort. Skol-
världen fick istället representeras av rektorer och en skolchef. Min förhoppning 
var att jag skulle få tag på informanter från kommunens alla hörn men så blev inte 
fallet. Detta spelar dock mindre roll, eftersom det inte har varit min avsikt att för-
söka ge en allmänt rådande bild av hur uppfattningar om skolbibliotek och tolk-
ningar av skollagen ser ut, utan endast presentera några enskilda individers före-
ställningar.  
     Det finns ett par viktiga aspekter som är värda att beakta när det gäller de in-
tervjuer som gjordes för denna studie. Jag känner sedan tidigare till biblioteksper-
sonalen på Krokoms bibliotek eftersom jag jobbat där sedan hösten 2012. Jag är 
också bekant med de tankegångar som är rådande inom biblioteksvärlden, när det 
gäller skollagen och skolbibliotek. Jag har i nästan hela mitt liv bott i Jämtland, 
vilket betyder att jag har erfarenhet av att leva i (åtminstone närheten av) glesbygd 
och jag känner väl till de förutfattade meningar och föreställningar som råder om 
Norrlands inland. En sådan förförståelse kan givetvis både vara till fördel och till 
nackdel. Fördelen är att jag förstår vad informanterna pratar om och möjligen kan 
jag ställa andra följdfrågor då. Något som jag reflekterat över var den positiva 
reaktionen hos mina bibliotekskollegor vid förfrågan om att delta i min studie. 
Beror det möjligtvis på att vi känner varandra sedan innan och/eller att studien 
berör vårt gemensamma arbetsområde? Nackdelen med den förförståelse jag har 
är att jag missar att följa upp något eftersom jag kanske tar saker för givna. Dessu-
tom kan det finnas en risk att intervjuerna inte tas lika seriösa om informant och 
intervjuperson känner varandra sedan tidigare. Påverkansfaktorer av sådant slag är 
viktiga att reflektera över under arbetets gång.  

Anonymitet, konfidentialitet och etik 
Anonymitet betyder att man inte vet namnet eller liknande igenkänningstecken på 
informanterna. Enligt Trost kan den intervjuade inte vara anonym för den som 
intervjuar ifall hen känner till namnet på den förstnämnde. Konfidentialitet står för 
att det som sägs vid intervjuerna inte sprids vidare till någon utomstående.73 Uti-
från Trosts resonemang är anonymiteten en omöjlighet vid de intervjuer som ge-
nomfördes för denna studie. Jag informerade informanterna om att deras namn 
inte kommer att skrivas ut i uppsatsen och frågade dem ifall de ansåg att det var 
acceptabelt att de benämndes utifrån sin yrkestitel, t.ex. B1 (bibliotekschefen), B2 
(en av bibliotekarierna), R2 (en av rektorerna), S1 (skolchefen) och P2 (en av po-
litikerna). Dessutom försäkrade jag mig inför varje intervju om att det var okej att 
spela in samtalet. Samtliga informanter godtog detta upplägg.  
                                                
73 Trost (2010), s. 61. 
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Genomförande 
Jag skrev en förfrågan om deltagande och skickade ut per mail med bifogad länk 
till ett tidsschema på nätet (Doodle74) där var och en av informanterna kunde boka 
in sig. Det visade sig dock att endast hälften av de 10 tillfrågade var villig att 
ställa upp, däribland de redan nämnda kollegorna på biblioteket. Av den andra 
hälften tackade en tillfrågad nej och ett par av de tillfrågade besvarade inte mailet 
överhuvudtaget. Då antalet befintliga informanter såg ut att bli för få, fick jag göra 
ytterligare ett utskick samt en rundringning till de jag varit i kontakt med tidigare 
men inte fått svar av. Detta resulterade slutligen i 8 intervjuer. En inbokad intervju 
ställdes in pga sjukdom.   
     Informanterna fick i mailet veta vad syftet med min uppsats var och således 
inom vilket ämnesområde intervjun skulle hållas. Intervjuerna genomfördes under 
februari och mars månad år 2013, främst på personens arbetsplats. En av intervju-
erna genomfördes på en mer offentlig plats; i ett grupprum på ett Lärcentrum. Det 
är också viktigt att informanten känner sig trygg i miljön.75 Jag valde alltså vid alla 
intervjuer utom en att sitta på informantens arbetsplats med utgångspunkt ifrån att 
vi då kunde stänga in oss och sitta ifred. Visserligen finns det en risk på en arbets-
plats att en telefon ringer eller att en kollega kommer in, men alternativet, att t.ex. 
sitta vid min egen arbetsplats, hade varit sämre, då risken finns att informanten 
hamnar i ett slags underläge, eftersom vi då skulle befinna oss inom mina domä-
ner.76 Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital diktafon/inspelare. Materi-
alet fördes sedan över på dator för transkribering. Intervjuerna var av skilda ka-
raktär. Vissa informanter gav långa, innehållsrika svar medan andra gav kortare 
och på sitt sätt kärnfulla. Vissa gånger hade jag lättare att ställa följdfrågor medan 
jag andra gånger fick hålla mig mer strikt till intervjumallen. Den första intervjun 
skiljer sig vid jämförelse troligen åt från den sista, eftersom jag blev alltmer varm 
i kläderna ju fler intervjuer jag gjorde. Men min upplevelse är ändå att resultaten 
präglades mer av vilken person som intervjuades (och det samspel som jag fick 
eller inte fick med hen), än hur van jag hunnit bli att intervjua. 

Analys av materialet 
Samtliga intervjuer transkriberades, så även de delar i intervjuerna som inte an-
sågs vara av relevans för studien. Jag valde att göra så eftersom jag bedömde det 
vara värdefullt att ha hela intervjun som en sammanhängande text och inte ut-
skrivna, lösryckta delar. En del av analysarbetet har bestått i att läsa igenom re-

                                                
74 Doodle, webbaserat planeringsverktyg [2013-02-12]. 
75 Trost (2010), s. 65. 
76 ibid 
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spektive intervju och försöka hitta det specifika för just den intervjun, en helhets-
känsla.77 Jag har till stor del, men inte helt och hållet ändrat informanternas tal-
språk till skriftspråk för att underlätta vid läsning av uttalandena. Ett transkribe-
ringsarbete innebär tolkning av informanternas svar, som ju görs med utgångs-
punkt i forskarens egna erfarenheter. Detta innebär att det inte går att säga att det 
skrivna är något objektivt. Tvärtom blir jag - både som intervjuare och transkribe-
rare – en slags medskapare. Att ändra från talspråk till skriftspråk är att förändra 
ursprunget till något annat och risken finns förstås att delar av värde försvinner. 
Jag har försökt att återge vad informanten sagt utifrån vad jag trott att hen sagt, 
samt gjort den bedömningen att det är mer relevant att det blir en läsvänlig text i 
slutändan. Jag har inte skrivit ut varje litet uttryck av ljud, icke-ljud eller små ord, 
eftersom jag anser att det inte varit av relevans för studien. Även detta blir ett 
slags av mig subjektivt spår i texten. Detta tror jag är en naturlig del i intervjuar-
bete och svårt att komma ifrån. Exempel på ljud, icke-ljud och liknande som läm-
nats därhän är när en informant svarat först efter ett par sekunder och en paus där-
för uppstått, när en informant inlett sitt uttalande med ett ”eh” eller om någon 
hostat till mitt i en mening. I de fall då jag använt mig av delar av en utsaga har 
jag markerat den borttagna delen genom att skriva: […]. Denna markering får en 
bred betydelse eftersom den del som inte tas med i citatet ju kan vara alltifrån ett 
litet ord till en flera meningar lång del.  
     Intervjumaterialet har analyserats med utgångspunkt från Kvales och Brink-
manns meningscentrering som handlar om att dra ihop informanternas utsagor till 
kortare formuleringar och om att förkorta det centrala till några få ord. Själva till-
vägagångssättet går till på följande sätt: Forskaren läser igenom hela intervjun för 
att få en helhetskänsla. Därefter försöker hen urskilja de naturliga meningsenhet-
erna i texten utifrån informantens utsagor. Sedan formulerar forskaren ett tema på 
basis av det som är mest centralt i en meningsenhet och tematiserar följaktligen 
uttalandena utifrån sin uppfattning av dem. När tematiseringen gjorts ställer fors-
karen frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte och slutligen 
sammanställs intervjuns centrala teman i en deskriptiv utsaga.78 Analysmetoden 
har gett struktur åt analysförfarandet, helhetskänsla av materialet och underlättat 
när jag behövt lyfta fram centrala teman i intervjuerna. De teman som har fram-
kommit av analysarbetet är desamma som uppsatsens frågeställningar. 

                                                
77 Kvale and Brinkmann (2009), s. 221f. 
78 ibid 
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Undersökning  

Det empiriska materialet har en tematisk disposition bestående av tre delar: Före-
ställningar om skolbibliotek, tolkningar av lagtexten – med fokus på vad tillgång 
till skolbibliotek står för, samt situationen i Krokoms kommun idag och framåt. 
Temana bygger på uppsatsens frågeställningar och är uppdelade i underkapitel. 
Materialet analyseras löpande med kopplingar till tidigare forskning och den teo-
retiska grunden för arbetet. Genom undersökningen löper glesbygdsperspektivet 
som en röd tråd. För att betona detta och tydliggöra hur problematik kopplad till 
glesbygd är centralt för arbetet, ges först en beskrivning av Krokoms kommun.  

Krokoms kommun 
Krokoms kommun är det geografiska område inom vilket studien håller sig. 
Kommunen ligger i Jämtlands län och är till ytan 6218 km2. Det går 2 invånare 
per km2 och här bor drygt 14 500 personer varav de flesta bor i området Stor-
sjöbygden där även kommunens centralort Krokom ligger.79 Närmaste större stad 
är Östersund som ligger ca 19 km från tätorten Krokom.80 Krokoms kommun är 
indelad i fyra geografiska områden: Krokomsområdet, Föllingeområdet, Änge-
området och Åsområdet. Inom varje område finns ett antal skolor som en eller två 
rektorer har ansvar för.81 Kommunens geografiska storlek ger långa avstånd mel-
lan orter och byar. Mellan t.ex. Valsjöbyn och Krokom är det drygt 8 mil.82   
     Det är Barn- och utbildningsnämnden i kommunen som ansvarar för förskola, 
familjedaghem, förskoleklasser, fritidshem, grundskola och särskola. Nämnden 
består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Det är barn- och utbildningsför-
valtningen som har som uppdrag att genomföra nämndens beslut.83 Det politiska 
arbetet i kommunen leds av hel- eller deltidsanställda kommunalråd. Den politiska 

                                                
79 Krokoms kommun > Kommun och politik > Fakta om kommunen; Wikipedia, den svenska versionen, gå 
till Krokoms kommun [2012-12-22].  
80 Avstånd.org > Distans Östersund - Krokom [2012-12-10]. 
81 Krokoms kommun - Utbildning och barnomsorg > Grundskola [2013-03-22]. 
82 Avstånd.org > Distans krokom - Valsjöbyn [2013-04-23]. 
83 Krokoms kommun > Nämnder och verksamheter > Kommunens organisation [2013-03-22]. 
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majoriteten i Krokoms kommun består av Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpar-
tiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet.84  
     I kommunen finns 15 skolor med varierande elevantal: Här finns t.ex. Hovs 
skola i Alsen med 13 elever i årskurserna F-6 och Nyhedens skola i Krokom som 
har ca 240 elever i årskurserna 7-9.85 Även biblioteken i kommunen tillhör Barn- 
och utbildningsnämnden. Krokoms kommunbibliotek består av ett huvudbibliotek 
i Krokom samt fem filialer i Föllinge, Kluk, Nälden, Ås och Änge. Huvudbiblio-
teket servar samhällena Krokom och Dvärsätt (ca 3100 personer). Hit kommer 
även elever och personal från närliggande skolorna Hissmoskolan, Kvarnbacksko-
lan och Nyhedens skola. Filialerna i Föllinge och Änge är servicekontor för kom-
munal och föreningsservice. Till Änge bibliotek vänder sig elever från Änge skola 
och förskola. Filialen i Ås är egentligen ett folkbibliotek, förlagt i Ås skola. Här 
servar man allmänheten och eleverna på Ås skola samt förskolebarn. Näldens 
bibliotek servar allmänheten och skolorna intill. Alla bibliotek samarbetar med 
närliggande skolor och förskolor för att stimulera barn till lån och läsning och för 
att tillgängliggöra bibliotekslokalerna. Sedan 2011 finns en för Jämtlands läns 
bibliotek gemensam webbsida, BibliotekMitt.se. Den startades för att samla ihop 
resurser och kompetens och för att kunna tillgodose en likvärdig biblioteksservice 
till samtliga invånare i länet. I kommunen finns även en bokbuss. Den har ett 
fyraveckorsschema med ca 60 hållplatser utspritt i hela kommunen. Bussen besö-
ker 8 skolor och drygt 20 förskolor.86 

En kommun i glesbygd 
När det gäller glest befolkade områden i landet används såväl begreppet lands-
bygd som glesbygd. I f.d. Glesbygdsverkets (som numera ersatts av Tillväxtverket 
samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser87) kunskaps-
översikt Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder (2008) belyser man 
begreppet landsbygd ur olika perspektiv. Kriterierna för vad som är landsbygd 
resp. glesbygd kan variera beroende på syftet och de förhållanden som gäller. 
Även våra egna uppfattningar om begreppens betydelser varierar stort men det 
finns ändå gemensamma nämnare; skillnader i den fysiska miljön, alltså i natur-
landskapet, bebyggda områden, brukat landskap osv, men även avstånd och till-
gänglighet. Det faktum att det förekommer många definitioner försvårar förstås 
möjligheten att enas om en och samma definition som alltid fungerar, oavsett kon-
text. Man måste istället se till det specifika sammanhanget och välja passande 

                                                
84 Krokoms kommun > Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunalråd och oppositionsråd 
[2013-03-22]. 
85 Krokoms kommun - Utbildning och barnomsorg > Grundskola [2013-03-22]. 
86 Biblioteksstatistik: Mål för Krokoms kommunbibliotek: Biblioteksplan Krokoms kommun, 2012. 
87 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: Tillväxtverket [2013-01-13].  
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definition utifrån detta.88 De båda begreppen används med andra ord synonymt 
och enligt Örjan Pettersson som skrivit en avhandling om socioekonomiska skill-
nader i norra Sverige, används landsbygdsbegreppet mer för att beskriva jord-
bruksområden, medan glesbygd står för något mer negativt och syftar till (problem 
i) Norrlands inland.89 Som framgår av rubriken är glesbygd det begrepp som an-
vänds i uppsatsen och det är med utgångspunkt i resonemanget ovan om den kon-
textuella betydelsen, samt att den kommun som studien handlar om ju ligger i 
Norrlands inland. Enligt Nationalencyklopedin är glesbygd i svensk befolknings-
statistik motsatsen till tätort och betecknar glesbefolkade områden där även 
mindre tätorter ingår.90 Glesbygdsverkets definition av gles- och landsbygder utgår 
från tillgänglighet till service och arbetsmarknad. Ett glesbygdsområde är ett om-
råde med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 3000 invå-
nare, samt öar utan fast landsförbindelse.91 Utifrån denna definition är Krokoms 
kommun en glesbygdskommun. Vissa av kommunens invånare har visserligen 
nära såväl till tätorten Krokom som till den större staden Östersund, men många 
orter ligger flera mil därifrån, t.ex. ovan nämnda Valsjöbyn, 8 mil från Krokom.   

Föreställningar om skolbibliotek 

Vad är ett skolbibliotek? 

En skola utan ett väl fungerande bibliotek borde vara lika onaturligt som en bostad utan kök.92 
 
Så inleder rektorn Jan-Anders Andersson sitt förord till Nilssons bok Skolbiblio-
teket – skolans informationscentrum. Avgörande för att kunna bygga upp en bra 
skola är enligt honom att ha ett fungerande och centralt placerat skolbibliotek: 
”Ett ställe som påtagligt blir skolans hjärta och hjärna. En knutpunkt där lärare, 
elev och bibliotekarie i det dagliga arbetet kan skapa förutsättningarna för, och 
lusten till, ett livslångt lärande”.93 Även i Unescos skolbiblioteksmanifest nämns 
skolbiblioteket som en start för det livslånga lärandet, med målet att främja ele-
vers läslust och lust att lära.94 Så här säger en av de intervjuade rektorerna på tal 
om skolans hjärta:   

                                                
88 Glesbygdsverket: Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder (2008) s. 5f. 
89 Pettersson, Socio-economic dynamics in sparse regional structures (2002), s. 9. 
90 Nationalencyklopedien, webbversionen, sökord: glesbygd.” [2013-01-13).  
91 Tillväxtanalys webbsida > Tillväxtanalys, s.17. [2013-05-04].  
92 Nilsson, Skolbiblioteket (1998), s. 9. 
93 ibid 
94 Unescos Folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, s. 13f. 
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Som vi har det här nu så ligger ju biblioteket mitt i skolans hjärta på nåt sätt. Det är så place-
rat att alla våra elever passerar biblioteket varje dag eftersom det ligger mittemot vår matsal. 
Jag tycker att […] det är inbjudande att komma in där, alltifrån utformningen, belysning, 
konst på väggarna […] bemötandet självklart.95 

Samma informant säger också att skolbiblioteket bör vara som ett nav i skolans 
byggnad, där så många som möjligt passerar dagligen.96 Även skolchefen använ-
der metaforen navet i sin beskrivning av skolbiblioteket:  

För mig […] är ju ett skolbibliotek navet i en skola, en […] plattform där man kan nå kun-
skap. Det finns böcker, det finns IT, det finns allting. Och det skulle kunna vara ett nav som 
man bygger en skola runtomkring. Och också en samlingsplats för elever och pedagoger. Och 
med en skolbibliotekarie med full kunskap.97 

 
Skolans hjärta och nav återkommer flera gånger vid informanternas beskrivningar 
av skolbiblioteket. Rektor R1 beskriver att det är viktigt att skolbiblioteket har en 
central placering i skolbyggnaden för att underlätta för de elever som inte helt 
naturligt slinker in på biblioteket för att låna eller läsa. Vissa elever, menar hon, 
har med sig en motivation att läsa hemifrån men för alla är det inte så. Och det är 
speciellt för dessa elever, som överlag har det svårt med skolarbetet, som det är 
fördelaktigt om biblioteket ligger centralt i skolan.98 I de nya läroplanerna står det 
att elever ska få hjälp med att utveckla ett vetenskapligt sätt att tänka och resonera 
och här betonas vikten av informationssökning och ett källkritiskt förhållningssätt. 
Redan från lågstadiet är informationssökning och kritisk förståelse centrala delar 
inom de flesta ämnen.99 Inom forskningen framhålls bl.a. skolbibliotekets roll som 
en resurs i det undersökande arbetet, men även som en pedagogisk resurs i in-
formationssökning och som ett hjälpmedel för elevers läsutveckling.100 Loertscher 
menar som tidigare presenterats att ett väl fungerande skolbibliotek bygger på tre 
byggstenar. Den första byggstenen är lagerlokalen, an information infrastructure, 
som gör material, lokal och utrustning tillgängligt både genom sin centrala lokali-
sering och digitalt. Den andra består av service åt lärare och elever, direct service 
to students and teachers. Den tredje byggstenen består i sin tur av fyra delar: sam-
arbete, läsning, teknologibaserad inlärning samt informationskompetens. Denna 
sten utgör centrum för ett undersökande arbetssätt.101 Han är också inne på vikten 
av en integrerad verksamhet. Enligt den tionde nivån i skolbibliotekstaxonomin 
för skolbibliotekarier deltar bibliotekarien i planeringsarbetet av undervisningen 
på skolan, t.ex. förändrings- eller utvecklingsarbete. Såväl läraren som biblioteka-
                                                
95 Informant R1 
96 Informant R1 
97 Informant S1 
98 Informant R1 
99 Skolverkets webbsida > Skolutveckling > It i skolan > Kolla källan > Källkritik > Artikelarkiv > 2011 > 
Digitala medier, trovärdighet och kritiskt tänkande [2013-05-05]. 
100 Kühne; Henning Ingmarsson (2010) s. 48f. 
101 Loertscher (2000), s. 11; Nilsson, s. 29f. 
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rien strävar efter att uppnå ett ämnesintegrerat innehåll i undervisningen där 
bibliotekets resurser står i centrum. Biblioteket blir hjärta och hjärna i det under-
sökande arbetssättet.102 
     En av de intervjuade politikerna, P2, är inne på betydelsen av att kunna hämta 
kunskap från skolbiblioteket och att det finns ett brett sortiment, både för kun-
skapsinhämtningen och för lästräningen.103 Politiker P1 betonar vikten av att 
kunna ”slå upp eller nyttja nån form av skrivet media […] att kunna titta i en bok, 
bläddra, se en läsplatta eller lyssna på en saga till exempel.”104 Jag tolkar hans svar 
som att även han ser skolbiblioteket som en kunskapsbank och en resurs för läs-
ning och lästräning. Nilsson menar att ingen politiker eller skolledare kan förneka 
skolbibliotekets betydelse för att väcka och behålla läslusten hos eleverna. Men 
skolbiblioteket måste också ses som en pedagogisk resurs och en informationsre-
surs, med andra ord både som en resursbank och som ett lärande centrum.105  
     Enligt informant B2 är det viktigt att det i skolbiblioteket finns plats för att 
sätta sig ner och läsa och att barnen har tillgång till egna vrår. Hon nämner också 
att det kanske vore bra med fler datorer (än de har för närvarande) och även mer 
plats för barnen att ha med sig egna datorer.106 Finns risken att skolbiblioteket för-
lorar sin betydelse i en tid av alltmer digitala medier och resurser? Enligt några av 
informanternas utsagor har biblioteksrummet snarare en central betydelse:  
 

Det ska vara inbjudande. Man ska ha lustupplevelser där och det innebär att det kan inte bara 
vara bokhyllor rad vid rad vid rad utan att det finns den här myshörnan där man kan sitta och 
läsa och vi har en del spel och datorer inne i vårt bibliotek så man kan smita dit och gå in på 
nätet och läsa sina mail eller vad man gör då. Det ska vara en inbjudande miljö som gör att 
jag vill stanna kvar där.107 

 
Det är en av rektorerna, R2, som här ovan ger en beskrivande bild av rummets 
betydelse. Hon talar om lustupplevelser, myshörnan och om möjligheten att kunna 
”smita dit” och vilja stanna kvar. Hon beskriver vidare vikten av att som elev 
känna sig välkommen oavsett om hen bara vill titta, låna lite eller låna mycket.108 
De begrepp hon använder sig av står för trivsel och öppenhet och bekräftar rum-
mets betydelse som en trygg plats i skolan. I forskning som gjorts om skolbiblio-
tekets rumsliga betydelse ses skolbiblioteket som ett rum för mediasamlingar, där 
man arbetar, kopplar av eller pratar och kommunicerar med andra. Det är trygg, 
offentlig plats till vilken alla är välkomna.109  

                                                
102 Loertscher (2000), s. 17, Kühne (1993), s. 62f; Nilsson (1998), s.32f. 
103 Informant P2 
104 Informant P1  
105 Nilsson (1998) s. 95. 
106 Informant B2 
107 Informant R2 
108 Informant R2 
109 Limberg (2002) s. 72. 
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     På tal om de digitala resurserna nämner två av de intervjuade bibliotekarierna 
dessa som centrala i skolbiblioteket. B1 säger att det behövs datorer i biblioteket, 
så att eleverna kan nyttja de digitala resurserna, men det kan också finnas plats för 
elevernas egna.110 Informant B2 är inne på samma linje: ”… och man skulle ju 
kunna ha såna här elektroniska resurser, digitala resurser samlade kanske på en 
dator i biblioteket eller så, och databaser, e-böcker, e-litteratur…”111 Det är följakt-
ligen viktigt att acceptera datorernas och de digitala mediernas intrång. Men det är 
ändå något speciellt med den tryckta boken, menar en av politikerna:  

 
Ja det där är lite svårt tycker jag för att nu har ju datorerna gjort sitt intrång i skolvärlden 

ganska så på riktigt och ungdomarna är ju vana att handskas med datorer och det mesta dom 
tar in överhuvudtaget är ju via läsplattor eller datorer så jag tror att vi som är i min ålder och 
kanske något yngre känner sig lite mer främmande inför att läsa en bok på datorn men jag tror 
att ungdomarna i framtiden kommer inte alls att ha några problem med det. Det sitter nog mer 
fast hos oss. Och samtidigt så är det ju nåt speciellt med böcker som fenomen om man säger. 
Det är ganska skönt att hålla i en bok.112 

 
Samtidigt menar P2 att läsplattan fyller en viktig funktion i arbetet med att locka 
till och hjälpa elever med läsning.113 Politiker P1 vill även han lyfta fram bokens 
betydelse, i synnerhet som referenslitteratur:  
 

Viktigast är tillgången till referenslitteratur. Att till exempel vid en dagsaktuell fråga […] 
utan att behöva gå ut på Wikipedia eller liknande som inte är tillförlitligt, kunna fördjupa sig 
snabbt i dagsaktuella frågor, eller att kunna fördjupa sig i frågor som man stöter på i det dag-
liga skolarbetet. Att kunna läsa vidare. Det tror jag är en viktig sak. Men sen också att som 
elev kunna plocka en bok och läsa till exempel på en håltimme. Att ordet får spela roll.114  

 
Rektor R2 är medveten om fördelarna med det digitala biblioteket, inte minst för 
skolor i glesbygd, men nämner att det även finns nackdelar. Så här beskriver hon 
saken:  
 

Det är som nån sa en gång, att kunna leta på nätet det är ungefär som att du öppnar alla böck-
er och så släpper du upp alla papper i luften och så sätter du på en byggfläkt och blåser om-
kring dom där tusen, miljoner papprena […] och så ska du hitta rätt papper. Men går du i ett 
bibliotek och du kan gå då hylla för hylla och se hur dom är kategoriserade och ställt i alfabe-
tisk ordning och du kan ta i dom och bläddra i dom så blir det ju annorlunda. Så det digitala är 
ju bra på ett sätt men det är svårt för barnen att hitta och leta och hitta rätt i det. Men jag tror 
att det blir svårt att uppfylla kraven i glesbygd om man kräver att det ska finnas en fysisk bib-
liotekslokal.115 

 
Såväl böcker som digitala resurser har nämnts när det gäller vad ett skolbibliotek 
ska tillhandahålla. Men kanske är det inte helt självklart hur det ska se ut. Osäker-
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het kan uppstå även här. Så här säger en av politikerna på tal om den digitala ut-
vecklingen: ” […] jag [är] lite osäker på hur framtiden kommer att se ut. Å ena 
sidan stoppar vi åt dom datorer och säger att dom här ska ni använda fullt ut. Å 
andra sidan så ska dom gå in ett fysiskt bibliotek och hämta böcker. Och jag tror 
att det är viktigt bägge två. Men hur viktigt det är att ha ett jättestort bibliotek, det 
är jag inte så säker på att det är vad skolan behöver.”116 Hon tror inte att det viktig-
aste är att det är så många böcker som möjligt, utan framhåller att såväl böckerna 
som datorerna (som jag tolkar här i betydelsen digitala resurser) är viktiga för 
eleverna. Det går ju att se skolbiblioteket både som ett fysiskt och ett virtuellt 
rum.117 En av grundstenarna i Loertschers skolbiblioteksmodell är lagerlokalen 
som står för ett välutrustat lager av olika medier, dvs både i tryckt och digital 
form.118 
     Enligt Limberg bör skolbiblioteket erbjuda många olika sorters texter, för att 
kunna tillgodose de olika behov som finns bland eleverna.119 Bredden är viktig inte 
minst för främjandet av elevers lust och nyfikenhet.120 Materialet anpassas ska 
anpassas till skolans undervisning och skolbibliotekarien ska finnas tillhands och 
guida bland de olika texterna.121 De olika sorters texter som Loertscher och Lim-
berg nämner berörs även i intervjuerna. Rektor R1 menar att ett skolbibliotek ska 
vara en möjlighet för elever och pedagoger att kunna få tag på litteratur i form av 
tryckta böcker, få hjälp ute på nätet samt att det finns kompensatoriska hjälpme-
del. 122 Hon ser alltså skolbiblioteket som en möjlighet, inte minst till att få tag på 
kompensatoriska hjälpmedel. Rektor R2 nämner även hon anpassat material (men 
kallar det nivåanpassade böcker) som något centralt, och att man tack vare skol-
biblioteket kan få hjälp med att vidga utbudet. Hon nämner i också uppdraget att 
stimulera barns läslust och menar att de nivåanpassade böckerna är jätteviktiga i 
detta arbete.123 Rektorerna betonar vikten av anpassat material och detta bekräftas i 
bibliotekslagen, där det står att folk- och skolbiblioteken ska erbjuda barn och 
ungdomar böcker, informationsteknik och andra medier som är anpassade till de-
ras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.124  
     Det går inte att bortse från förändringar på samhällelig nivå. Enligt Louise 
Limberg påverkar förändringar bland pedagogiska idéer och metoder hur skol-
bibliotekens roll ser ut. Dessa förändringar samspelar i sin tur med större, samhäl-
leliga omdaningar såsom IKT-utvecklingen.125 David V. Loertscher menar att 
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skolbiblioteken har genomgått en radikal förändring och jämför man skolor med 
varandra är skillnaderna stora: ”Like any other rapid change in ideas, the deve-
lopment of school libraries is unbalanced. Many centers are indispensable to the 
educational program, others are peripheral to it. Some centers have moved with 
the times, others are moving, and still others have remained unchanged”.126 Skol-
chefen i kommunen märker av de förändringar som pågår och talar om de svårig-
heter som skapas av de olika förutsättningarna i kommunen:  

Sen tror jag litegrann att det är ett paradigmskifte när det gäller bibliotekens roll. Jag tror att 
dom kommer att kunna användas på ett helt annat sätt när vi ser, och då tänker jag mycket på 
dom digitala, kompensatoriska medel och att biblioteken kan bli ett centrum för det. Men då 
måste vi ha ett bibliotek i varje skolområde för att få en likvärdighet. Inte på varje skola det 
tror jag inte på. Vi har för små skolor för att det ska vara vettigt. Men då blir det ju inte lik-
värdigt.127  

 
En fråga i KB:s skolbiblioteksundersökning handlade om hur stort skolbiblio-
tekets bestånd är och hur många nyförvärv och utlån som gjordes 2011.  Av sva-
ren framkom att några skolbibliotek består av färre än 1000 tryckta medier, ett par 
av dem endast av hundratalet.128 Det faktum att det i lagen inte definieras hur stort 
mediebeståndet ska vara, kan skapa frågor som är svåra att besvara: ”Lagförslaget 
pratar ju om ett skolbibliotek och då tänker man ju ja men hur många hyllmeter är 
det innan det är godkänt enligt Skolinspektionen? Ingen som kan svara på.”129  
 

Det digitala biblioteket som alternativ i glesbygd 
Bibliotekschefen ser det digitala biblioteket som något som ökar tillgängligheten 
för alla: ”[…] även dom små skolorna om man bor på landsbygden då, att vi har 
e-böcker, att vi har databaser, att man kanske lägger ut sina arbeten på webben, på 
nåt vis, att man har en plattform där man kan mötas och dela fakta eller för kom-
munikation.”130 Hon beskriver det digitala biblioteket med begrepp som plattform, 
att mötas och kommunikation. Men det kan också finnas ett motstånd mot den 
stora förändring som pågår i den svenska skolan när det gäller IKT. Internet kan 
upplevas som ett hot mot skolans kunskapssyn som först och främst fokuserar på 
att hitta ”rätt svar”. IKT-redskapen utmanar lärares och skolbibliotekaries tradit-
ionella yrkesidentitet och ofta föredrar personalen tryckta källor och skönlittera-
tur.131 Ovan nämns de intervjuade politikernas utsagor om värdet av den tryckta 
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boken. De framhåller att det visserligen är så att datorer nu är vanligt förekom-
mande i skolvärlden och att inställningen till det kan vara en generationsfråga, 
men att det är något särskilt ändå med att hålla i den tryckta boken och att den 
trots allt har ett högt värde, inte minst som referenslitteratur i ett skolbibliotek. En 
av politikerna framhåller dock att det finns en poäng med att kunna ta hem 
material digitalt, eller att digitalisera sällsynta böcker, om det inte går att få tag på 
från ett bibliotek. Här har skolbiblioteken i storstäder ett bättre utgångsläge, me-
nar han, som i högre grad har tillgång till en bredd av litteratur, genom huvudbib-
liotek, närheten till Kungliga Biblioteket, boklådor etc. Det digitala alternativet är 
viktigt för att kunna väga upp för glesbygden, menar han: ”… så att tillgången till 
ett bibliotek inte blir lika avståndsberoende. Biblioteken ska kunna finnas där 
människan finns, om inte fysiskt så åtminstone digitalt. Och det är väl där de stora 
skillnaderna ligger idag.132  
     IKT-utvecklingen kräver nya sätt att undervisa och inte minst kompletta skol-
bibliotek.133 Och även om det digitala biblioteket skulle underlätta för elever och 
pedagoger i glesbygd kan det vara svårt att uppnå och detsamma gäller fysiska 
bibliotek. De flesta kommuner och friskolor har helt enkelt inte resurser för att 
själva kunna bygga både ett fysiskt och digitalt bibliotek som uppfyller skollagens 
krav. Glesbygdskommuner är särskilt utsatta genom att det inte är möjligt att 
bygga rum med stor tillgång till böcker och kompetens i små skolor, samtidigt 
som det digitala biblioteket, som skulle kunna fylla kraven, kräver en betydande 
teknisk utveckling.134 Men kanske är det digitala biblioteket ändå det optimala? 
Politiker P2 säger så här: ”Jag tror att det bli svårt att få till likvärdighet hur man 
än gör egentligen. Det enda som skulle vara hundra procent likvärdigt det är ju att 
ha ett hundra procent digitalt bibliotek, för då kan ju alla tanka ner vilken bok som 
helst.”135 Det fysiska och det digitala rummet måste komplettera varandra, menar 
Widell och Östling. Med ett digitalt skolbibliotek kan man minska variationerna 
som finns mellan olika skolbibliotek och de begränsningar som ett fysiskt skol-
bibliotek medför.136 

Samarbete och integrering  
Streatfields & Markless definition av begreppet skolbibliotek kombinerar flera 
komponenter från andra definitioner och här betonas bl.a. samspelet med skolan.137 
Samarbete är något som nämns flera gånger om även i intervjuerna. En av biblio-
tekarierna efterlyser ännu mer samarbete med pedagogerna. Då skulle de enligt 
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henne kunna göra det mycket bättre för eleverna.138 Kanske skulle det bli mer än 
spontana förfrågningar då och ökade möjligheter till förberedelse för biblioteka-
rien. Detta berörs i Loertschers skolbibliotekstaxonomi, närmare bestämt i nivåer-
na 4-6. Nivå 4 beskriver skolbibliotekariens spontana möten med lärare och ele-
ver. Akuta behov under lektionstimmarna gör att eleverna tvingas till biblioteket 
för att söka svar på olika frågor. Ingen planering görs för informationssökning, 
men det kan hända att klassen gör ett temaarbete eftersom man plötsligt märkt att 
det finns mycket användbart material på biblioteket. Den femte nivån handlar om 
flyktig planering hos lärarna. Det kan vara så att lärarna upptäcker vilken idébank 
biblioteket faktiskt är och vilka medieresurser där finns och deras förväntningar 
på skolbibliotekarien ökar därför. Spontan planering förekommer, såsom boktips i 
personalrummet och skolbibliotekarien kan genom dessa korta möten inspirera 
och skapa nya vägar. Planerad materialförsörjning står den sjätte nivån för. Lära-
ren förvarnar skolbibliotekarien om kommande temaarbeten så att bibliotekarien 
åtminstone i liten grad är förberedd. En sådan planering önskas ofta av skolbiblio-
tekarier som många gånger får listor med önskemål om material endast dagen 
innan de behöver det. Då är det svårt att hinna få fram rätt, anpassat och avgränsat 
material för uppgiften, men om det ges god tid för planering och samtal blir resul-
tatet gott.139   
     Även bibliotekschefen säger att samarbetet mellan skola och biblioteksperso-
nal är A och O och hon framhåller vikten av att det finns ett tydligt uppdrag och 
att alla är medvetna om vad uppdraget handlar om, en medvetenhet om vad skol-
biblioteket kan leverera och vad man kan förvänta sig av verksamheten. Här är 
rektorn central, menar hon, eftersom det är rektorn som lägger ribban för det hela. 
Så här säger bibliotekschefen på tal om skolbiblioteket som integrerad i verksam-
heten:  

[…] skolan ska ju känna ett ansvar för det också att det här är vårt verktyg och en del i under-
visningen, så att det inte är något fristående på något vis, att […] dom lever i skolans värld 
och så är det bibblan och badhuset ungefär… utan det är, näe, en integrerad del i deras verk-
samhet.140 

 
Bibliotekschefen menar vidare att de resurser som finns i skolbiblioteket ska fin-
nas för elevernas behov. Såväl pedagoger och elever ska vara medvetna om vad 
skolbiblioteket erbjuder. De ska med andra ord vara väl förankrade i skolverk-
samheten, menar hon. Även bibliotekets personal ska vara integrerade i skolarbe-
tet: ” […] så att man inte känner sig som en särling liksom, i verksamheten”.141 
Tydliggörandet av skolbibliotekets uppdrag och om skolbiblioteket som samord-
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nad med skolan bekräftas även i forskningen. Enligt Loertscher var det tidigare 
vanligt att bibliotekarier och skolledare såg biblioteket som ”the hub of the 
school”, som en plats dit man går för att hämta material och utrustning. Men i takt 
med den informationsteknologiska utvecklingen ser man numera biblioteket som 
en slags nätverkscentral som interagerar med och är en del av ett större nätverk, 
skolan.142 Det handlar om att skolbiblioteket är förankrat i och samspelar med sko-
lan men också om att definiera vad skolbiblioteket har för roll. I Sverige har idéer 
om skolbibliotekens pedagogiska roll ofta förts samman med målen i läroplaner-
na, även om dessa varit otydliga när det gäller skolbibliotek. Enligt Limberg är 
kopplingarna till de nationella målen betydelsefulla främst för att legitimera skol-
bibliotekens pedagogiska roll. Om man skulle tydliggöra skolbibliotekets roll i 
skolornas egna styrdokument skulle det istället bli tydligare vad det har för funkt-
ion och syfte i skolans värld.143 Skolbibliotekets pedagogiska roll formas i inter-
aktion med omgivande skolkontext. Lärarna är viktiga för skolbibliotekarierna 
och samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna är fördelaktigt för elevernas ut-
veckling och en förutsättning för verksamheten.144 Om skolledaren ser biblioteks-
personalen som resurs i skolans pedagogiska utvecklingsarbete, blir det naturligt 
att bibliotekarien deltar i det pedagogiska utvecklings- och förändringsarbetet, 
samt i kursplaneringen etc.145  
 

Skolbibliotekariens roll 
Den andra byggstenen i Loertschers skolbiblioteksmodell utgörs av service åt lä-
rare och elever. Skolbiblioteket ska ge service i form individuell hjälp, referens-
hjälp, material- och informationssamling, marknadsföring, medverkan och hand-
ledning i lärarlag etc. Här är förstås skolbibliotekarien central och den viktigaste 
uppgiften för en skolbibliotekarie är att tillgodose och främja en god undervisning 
med en god informationsverksamhet. Den tredje grundstenen handlar om samar-
bete, läsning, teknologibaserad inlärning samt informationskompetens. Skol-
biblioteket ska vara ett centrum för ett undersökande arbetssätt. Skolbibliotekarien 
fokuserar på skolbibliotekets informationsfunktion som bör vara en självklar del i 
skolans undervisning.146 Om man utgår ifrån Loertschers beskrivning av vad ett 
skolbibliotek är, framgår det tydligt att skolbibliotekarien är central för hela verk-
samheten. Inte för att det råder någon tveksamhet om huruvida skolbibliotekarien 
är viktig: Tidigare i kapitlet har faktorer som tillgång till olika sorters texter, an-
passade medier, främjande av läslust och samspelet mellan bibliotekarie och pe-
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dagog nämnts när skolbibliotekets funktion har beskrivits av informanter och i 
tidigare forskning. Samtliga faktorer återkommer vid beskrivningar av skolbiblio-
tekariens roll och visar hur viktig skolbibliotekarien är. Genom bokprat, högläs-
ning och olika sorters texter för eleverna att välja kan skolbibliotekarien väcka 
läslusten hos barn. Skolbibliotekarien ska förmedla tips litteratur och tack vare sin 
kompetens och kunskap om barn- och ungdomslitteratur, gärna i nära samarbete 
med pedagog och elever, kan skolbibliotekarien erbjuda anpassad litteratur för de 
olika behov som finns.147 Det handlar om missionerande, utåtriktade bibliotekarie-
insatser, med andra ord det som Loertschers sjunde nivå i skolbibliotekstaxono-
min står för. Det kan vara ovan nämnda bokprat eller kampanjer av annat slag 
som ger positiva attityder till biblioteket. Bibliotekariens roll är offensiv och säl-
jande och hen väcker intresse för verksamheten och skapar läslust.148   
     Det står dessvärre varken i skollagen eller i bibliotekslagen specifikt att det ska 
finnas en skolbibliotekarie i biblioteket.149 Såväl i intervjuerna som i tidigare 
forskning framkommer det dock att skolbibliotekarien är central för skolbiblio-
teksverksamheten. Bibliotekarie B3 är tydlig med hur viktig hon anser att biblio-
tekspersonalen är. Här framhålls betydelsen av ett samarbete med skolans peda-
goger och att det måste finnas ett intresse för barnens behov, ett barnfokus. B3 
menar att detta är viktigare än skolbibliotekets lokaler.150 Och så här formulerar en 
av rektorerna sin bild av skolbibliotekariens roll:  
 

[Skolbibliotekarien är] jätteviktig. Både att stimulera, hålla sig uppdaterad på nya rön och, 
vad är det för litteratur, och bara det här praktiska, att ombesörja, köpa in, se till att det är 
ordning i biblioteket, alltså det är så många praktiska saker som man inte kanske tänker på. 
Det handlar ju om att ha en kunskap om litteraturen och om skolbiblioteket och om, ja… att 
försöka peppa elever och pedagoger också att använda det i sin undervisning. Så för mig be-
tyder det jättemycket.151 

 
Den andra rektorn funderar över hur det blir om man har ett skolbibliotek utan 
behörig personal, hur man ska lösa organisationen av biblioteket och vad skolan 
då kan erbjuda. Utan behörig personal blir det istället någon av pedagogerna som 
tar ansvaret, någon som har extra stort intresse för litteratur. Men guldkornen som 
man får av att ha behörig personal går förlorade, menar hon.152 
     Nivå 2 i Loertschers taxonomi för skolbibliotekarien är grundläggande för hela 
biblioteksverksamheten. Här gör bibliotekarien biblioteket trevligt och inbjudande 
och ansvarar för inköp, sortering och underhåll av samlingen. Det handlar om det 
som utgör bibliotekariens ”osynliga” arbete och om allt fungerar smidigt märks 
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denna service väldigt lite för biblioteksanvändarna. Om det däremot inte fungerar 
bra, märks det genast. Detta grundläggande arbete räknas som centras för båda 
rektorerna som lyfter fram vikten av att organisera, hålla ordning, ombesörja och 
ansvara för inköp av litteratur. Den tredje nivån i Loertschers taxonomi för skol-
bibliotekarier handlar om en individuell referenstjänst: Lärare och elever erhåller 
det material som de frågar efter, vilket enligt Loertscher motsvarar ”folkbiblio-
teksnivån”. Bibliotekarien visar elever och personal var de kan hitta information-
en. Denna nivå kräver mycket tid av bibliotekarien och kan lätt bli dominerande. 
Arbetsuppgifterna kan upplevas som stimulerande och intressanta i så hög grad att 
andra nivåer får stå tillbaka för dessa.153 En av politikerna är inne på samma spår. 
Han menar det att det bör finnas personal på biblioteket som kan hantera den me-
dia som finns där: ”… inte nödvändigtvis en bibliotekarie men en lärare eller pe-
dagog som kan ta fram boken, ladda ner filmen eller ta fram ljudboken” och forts-
ätter: ”Åtminstone måste det finnas någon form av media på skolan och någon 
personal som kan hantera det.”154 
     Det står i läroplanerna att elever bör utveckla kompetenser inom informations-
sökning och källkritik och detta är ju något som ingår i skolbibliotekariens ar-
bete.155 Detsamma nämns i Unescos skolbiblioteksmanifest.156  

Tolkningar av lagtexten om skolbibliotek 
Varför gjordes förändringen i lagtexten? På Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 
2012 arrangerade Nationella skolbiblioteksgruppen och Svensk Biblioteksför-
ening ett panelsamtal om den nya skollagen. Man diskuterade bl.a. vad som krävs 
för att detta ska bli möjligt och om det finns några goda exempel. Man är i rege-
ringen medveten om den ojämlikhet som råder när det gäller tillgång till beman-
nade skolbibliotek och det finns risk för att likvärdigheten hotas. Det är inte minst 
därför som man genomfört lagändringen.157  
     Bibliotekschefen säger att Svensk Biblioteksförening uppvaktat politikerna 
med den här frågan i många år och tror även hon att man har upptäckt den ojäm-
likhet som finns i landet och skillnaderna mellan olika kommuner:   

För mycket forskningsrapporter visar ju att om man lär sig läsa tidigt så har man ett försprång 
här i livet och det går bättre i skolan och att det är viktiga faktorer det här. Och biblioteken är 
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en utav förutsättningarna för att skolan ska uppnå målen så det tror jag att politikerna har in-
sett, och forskningen visar det.158 

 
Bibliotekarie B2 antar att det är väldigt orättvist ute landet, när det gäller elever-
nas tillgång till böcker och att detta är anledningen till att det har blivit en lag. 
Rättviseaspekten går att koppla till centrum-periferiförhållandet. Geografin blir 
här begränsande.159 Förhållandena blir orättvisa eftersom det blir sådana skillnader 
mellan det centrala och det perifera. Parallellen är relevant i sammanhanget ef-
tersom det finns uppfattningar om att lagändringen om att alla elever ska ha till-
gång till skolbibliotek utgår från storstadsförhållanden och tar mindre hänsyn till 
de förhållanden som råder för skolor i glesbygd. 
     B2 talar liksom bibliotekschefen om barns läsning och nämner rapporter som 
visar att svenska barn nuförtiden läser sämre och mindre. 160 Även skolchefen tror 
att beslutet är fattat för att uppnå likvärdighet, men tillägger att hon dock inte tror 
att det är möjligt att uppnå i Krokoms kommun.161 

Vad står tillgång till ett skolbibliotek för?  
Skolinspektionen menar att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska 
anses ha tillgång till ett skolbibliotek och det är dessa krav som myndigheten ut-
går ifrån vid tillsynen av landets skolor: Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek 
i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det 
möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning 
för att bidra till att nå målen för denna. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur 
och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteket är anpassat 
till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.162  
     Enligt en av de intervjuade rektorerna handlar tillgången om tillgång till littera-
turen och hon menar att det kan se ut på olika sätt. Det skulle kunna vara i form av 
en bokbuss, men: ”… börjar man och pratar daglig dags att man ska ha tillgång till 
det fem dagar i veckan, visst många timmar öppethållande eller så, näe men då 
spricker det ju.163 Bokbussens besök är inte tillräckliga i antal, menar hon, ef-
tersom den för närvarande besöker respektive skola i kommunen endast var fjärde 
vecka. Även här framkommer att det är definitionen av tillgång som avgör.   
      En av bibliotekarierna kopplar tillgång främst till bibliotekets öppethållande. 
Hon anser att om eleverna inte har tillgång till biblioteket dagligen, så bör de åt-
minstone ha det varje vecka.164 I Monica Nilssons rekommendationer (som utgörs 
i form av tidigare nämnda checklista) bekräftas skolbibliotekets öppethållande 
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159 “Nationalencyklopedien, webbversionen, sökord: centrum-periferi” [2012-12-10]. 
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162 Skolinspektionens webbsida > Råd och vägledning > Ställningstaganden > Skolbibliotek [2012-12-02]. 
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som en viktig faktor för tillgänglighet. Här talar man om tillgänglighet under hela 
skoldagen. Barn och vuxna i skolan ska närsomhelst under dagen kunna gå till 
skolbiblioteket och få hjälp.165  
     Bibliotekschefen tolkar att tillgången kan vara i form av ett rum med fysiska 
böcker och kompetent personal. Om det är en väldigt liten skola kanske ett rum 
inte är möjligt menar hon, men då kan det istället vara en hylla med aktuellt och 
relevant material. Även denna lösning kräver kompetent personal som kan se till 
att hyllan eller rummet är levande, att det blir något betydelsefullt.166 Här väver 
hon in glesbygdsaspekten i sin tolkning och beskriver en slags glesbygdsspecifik 
lösning utifrån kunskapen om hur det kan se ut på skolor i en glesbygdskommun.  
     Tillgängligheten till skolbibliotek handlar enligt KB:s skolbiblioteksundersök-
ning främst om den personella resursen – skolbibliotekarien, som kan vägleda, 
inspirera och föreslå bibliotekets innehåll för eleverna. Dessutom måste eleverna 
rent fysiskt ha tillgång till bibliotekets lokaler. När rätt media har hittats ska det 
tillgängliggöras för eleven i samband med att behovet finns och inte flera veckor 
senare, när bokbussen kommer tillbaka.167 I bibliotekslagen står det att ska finnas 
lämpligt fördelade bibliotek, bl.a. för att tillgodose elevernas behov av material 
för utbildningen. Men rektor R2 anser att även boklåda och bokbuss innebär till-
gång: ”Den enda skillnaden blir att du kan inte gå iväg och spontanlåna men du 
kan kanske inom en vecka eller fjorton dagar ändå få det här då. Så lite mer väl-
planerad måste man vara. Men tillgång är ju då kan jag få tag i de? Ja jag kan få 
tag i de om jag kommunicerar med det centrala biblioteket och bokbussen.”168 Till 
skillnad mot vad som sägs i bibliotekslagen och i KB:s rapport menar alltså rek-
torn att tillgång mycket väl går att uppnå med bokbussen med planering och 
kommunikation mellan skola och bokbuss/centralt bibliotek. För denna informant 
verkar tillgång stå mer för om jag kan få tag i det jag är ute efter än hur snabbt 
eller i hur nära i anslutning till.   

Tolkningsbarhet och osäkerhet 
I intervjuerna lyfts frågan om lagens eventuella tolkningsbarhet och om informan-
terna anser att lagtexten är otydlig. Majoriteten av informanterna upplever att den 
är det, men t.ex. B2 tillägger att alla lagar ju är tolkningsbara 169 och även R2 är 
inne på samma spår: ”Näe jag tror […] det är så med många lagar faktiskt som vi 
har fått. Nånstans har man upptäckt ett behov och så stiftar man en lag som då ska 
täcka det behovet.”170 Rektor R1 tycker att lagen är lite halvluddig medan skolche-
                                                
165 Nilsson (1998) s. 9; s. 28. 
166 Informant B1 
167 Kungliga bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan > Offentliga bibliotek > Skolbibliotek > Skol-
bibliotek 2012. [2013-05-05]. 
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fen anser att den är ganska tydlig. Det finns visserligen detaljer att diskutera: ”Det 
vi har diskuterat är vad är ett hanterbart avstånd, hur långt ska man kunna gå […] 
och man har ju inte definierat fullt ut vad är ett skolbibliotek. Inte enligt det jag 
har läst, men det finns ju olika, man kan gå in och läsa det här ska finnas i ett 
skolbibliotek. Men jag tycker inte att den är svårtolkad. Det tycker jag inte.171 
Osäkerheten uttrycks dock vid ett flertal ställen i intervjuerna. Så här säger en av 
politikerna:  

Och när man då pratar skolbibliotek kommer man att få lika många svar på vad det är som det 
finns tillfrågade. Och då är det ju upp till – som det ser ut just nu - nämnden och skolchef och 
bibliotekschef att definiera vad vi menar med ett skolbibliotek och sedan att ge direktiv till re-
spektive verksamhet - det här är vad vi menar med skolbibliotek. Och det är ju inte lätt när vi 
inte vet vad man menar med ett skolbibliotek, så det är lite av ett moment 22 just nu.172  

 
Han nämner det som ett moment 22. Och även en av rektorerna sätter ord på hur 
osäkerheten märks i verksamheten:   

Ja bara idag fick jag en kommentar från förvaltningschefen att det finns en osäkerhet kring 
hur lagen ska tolkas och jag tror att man [måste] få en tolkning för det känns övermäktigt i 
många kommuner att klara det här, att tolka är det här bra eller det här eller det här, det har vi 
ju inget facit på.173 

 
Ovissheten om vad som ska gälla skapar frågor och en av politikerna efterlyser 
tydlighet:  

[J]ag önskar ju att Skolverket kunde sätta ner foten och säga hur ett skolbibliotek ska se ut. 
Ska det vara ett skolbibliotek som ligger i anslutning till skolan, ska det vara promenadav-
stånd, räknas ett digitalt bibliotek som ett skolbibliotek, kan man skicka en låda böcker en 
gång i veckan och skifta böcker på det sättet eller vad är ett skolbibliotek? Vart går gränsen? 
Det är jag väldigt nyfiken på. För det är ju utifrån vad dom säger som kommer att säga vad vi 
måste göra.174 

 
Politiker P1 bekräftar ovanstående. Han menar att det varit lättare att hantera skol-
lagen om den varit tydligare. Om det varit tydligare hade de (politikerna) veta 
exakt vad de skulle göra, men: ”…innan det finns klara riktlinjer vad vi ska jobba 
efter vet vi inte heller vad vi ska ge för service till medborgarna och eleverna. Så 
att om det varit tydliga direktiv att det här menar vi med ett skolbibliotek, så hade 
vi kunnat direkt gå in och jobba för det.175   
     Politikerna önskar tydlighet. Så här säger Skolverket på tal om vad som anses 
med tillgång till skolbibliotek för skolor i t.ex. glesbygd:  
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Enligt förarbetena till skollagen måste tillgången till skolbibliotek kunna anordnas på olika 
sätt beroende på de lokala förhållandena vid varje skola. Som exempel anges att en liten skola 
i glesbygd eller en nystartad skola med få elever kan ha helt andra förutsättningar och behov 
av lösningar än en storstadsskola. Det är skolans huvudman som avgör hur elevernas tillgång 
till skolbibliotek ska lösas. Anordnandet av skolbibliotek kan alltså se olika ut utifrån varje 
skolas eller elevernas olika behov och förutsättningar. Organisationen av skolbiblioteksverk-
samheten ska med andra ord vara flexibel.176  

 
P1 säger vidare att det måste bli tydligt vad lagen kräver. Kommunen ska ha skol-
bibliotek men man vet ännu inte i vilken form. Han frågar sig om det räcker med 
att bokbussen kommer en gång i veckan eller en gång varannan vecka och om 
eleverna då får den service de ha rätt till: ”Eller krävs det att det ska finnas ett 
bibliotek på plats och att det kommer ut en bibliotekarie en gång i veckan som 
stöttar… […] det enda vi väntar på det är att veta vad lagen säger.177 
     Enligt bibliotekschefen kan det vara en frihet att lagen är lite öppen och det 
finns en viss poäng med det, samtidigt som hon har förståelse för att rektorer och 
pedagoger önskar tydligare riktlinjer för att veta vad man ska rätta sig efter. Hon 
önskar att politiker och rektorer kunde ta ett beslut i frågan och menar att det är en 
nackdel att lagen är tolkningsbar just därför.178 Behövs ett prejudikat i frågan? En 
av rektorerna är inne på det. Enligt henne är det fritt fram att tolka tills det har 
blivit just ett prejudikat eller en praxis och det måste ju prövas innan det kan bli 
det.179 Och detsamma är en av politikerna inne på. Hon tror att det måste komma 
ett initiativ från Skolverket och antar att det blir någon som driver ett ärende som 
sedan blir prejudicerande.180  
     Förändringen av lagen är enligt Utbildningsdepartementets statssekreterare 
Bertil Östberg inte tillräcklig. Det krävs dessutom att man ser till att den efterlevs. 
Det är Skolinspektionens uppgift att granska att alla elever har tillgång till ett 
skolbibliotek. Kraven är enligt Östberg relativt allmänt formulerade och anled-
ningen är att det är sådan stor variation mellan skolorna och dess förutsättningar. 
Detta blir att ta hänsyn till så länge likvärdigheten uppnås, menar Östberg. Enligt 
honom kan Skolinspektionens granskning leda till en praxis, som informanterna 
nämnde, som sedan går att använda för utvärdering.181 
     Det finns ingen poäng med att lagen ska vara tolkningsbar, anser en av politi-
kerna. Eftersom det handlar om att ungdomar ska ha rätten till att få det som ett 
bibliotek har. Enligt henne går det inte att ha fri tolkningsrätt för då blir det inte en 
likvärdig skola. Det krävs snarare klara direktiv, menar hon. På frågan om möjlig-
heten till tolkning på något sätt kan vara en utgångspunkt för att få folk att hitta 
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alternativa lösningar svarar hon: ” […] jag är lite frustrerad över att… att experi-
mentera med våra barn. Den kan kännas lite så att man provar lite det här och lite 
det där, med ungarna i potten och det har jag lite svårt för. Man vill ju att dom ska 
få det bästa av utbildning. Det är en chanstagning att låta alla få experimentera 
och så är det ju litegrann nu eftersom man inte har klara direktiv.182 Här framhåller 
hon det allvarliga i att man inte fått klara anvisningar om hur det ska se ut. Vikten 
av klara riktlinjer återkommer även i Unescos manifest där värdet av stöd för 
skolbiblioteken av lagstiftning och riktlinjer nämns.183 En av rektorerna påtalar 
även hon nackdelen med den tolkningsbara lagtexten. Hon tror att det skulle vara 
enklare med tydligare riktlinjer, eller som hon själv uttrycker det: ”en hårdare 
styrning”. 184 Den tolkningsbara lagen innebär ett problem, tror hon.   

Reaktioner på och konsekvenser av lagen  
Några av informanterna kunde redogöra för hur deras reaktioner blivit när de fått 
veta om lagändringen. Så här tänkte skolchefen: ”Ja för mig så tänkte jag, hur ska 
vi kunna få till det här, utifrån det här? Och sen började vi ju att titta […] på hur 
ska det kunna se ut i vår kommun. Så att, det är klart att man började fundera, men 
jag har ju inte kommit till nån lösning.185 Och rektor R2 som har erfarenhet av en 
folkbiblioteksfilial i skolans lokaler, tänkte så här:   

Så för oss så tänkte jag men det blir inte så stor förändring, men frågan var ska det stå skol-
bibliotek eller får det stå kommunbibliotek. Hur ska man då sila mygg och svälja kameler? 
Men jag insåg ju också är det så att det ska vara en skolbibliotekarie såsom vi hade förut, då 
kommer vi inte att ha det för […] vi har inte den personella utrustningen och vi har inte dom 
hyllmetrarna med böcker heller, så att jag såg ett jätteproblem för glesbygdsskolorna medan 
vi som är en centralskola vi har ju, vi har haft det bra i många år och, så jag tänkte att det här 
löser vi ju egentligen.186  

 
Hon såg initialt svårigheter med att särskilja på folk- och skolbiblioteket, dvs vad 
biblioteket i skolans lokaler egentligen är, men också svårigheter för de mindre 
skolorna runtom i kommunen. De glesbygdsrelaterade problemen verkade hon 
börja fundera över direkt. Det finns fler utsagor som visar på en slags medveten-
het kring de specifika förhållanden som råder i glesbygd. Här är ett: ”Men gles-
bygd står lite grann för mig för att det är svårt att få det jämlikt och att man måste 
ha det med sig när man jobbar med det.”187 Man får helt enkelt räkna med att det 
är andra förutsättningar som gäller i glesbygden. Enligt Nordin betyder det något 
särskilt för människor att leva sina liv på platser som såväl av dem själva som av 
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andra är utpekade och som ligger i periferin.188 Kanske är det så att det glesbygds-
specifika befästs både av de människor som bor och verkar i glesbygden (perife-
rin) och de som befinner sig utanför den (i centrum).  
     Vad har då lagändringen hittills lett till i Krokoms kommun? Sedan lagänd-
ringen trätt i kraft har man inte pratat om det så mycket mer, menar en av rekto-
rerna: ”…sen det blev lagstadgat i vår skollag att alla skolor ska ha tillgång till ett 
skolbibliotek så har faktiskt inte frågan varit uppe sen nya skollagen hur vi verkli-
gen har löst det, så jag är dåligt insatt ska jag säga.189 Bibliotekschefen däremot 
berättar att hon tillsammans med skolchefen skrivit ett tjänsteutlåtande om hur de 
vill att det ska fungera i kommunen. Bl.a. innebär utlåtandet ökade resurser. Detta 
har de fört vidare till politikerna. Bibliotekschefen har även varit i kontakt med 
rektorer i kommunen och föreslagit hur samarbetet kan se ut i skolbiblioteksar-
betet.190  
     Det fanns förväntningar på att något skulle hända när lagändringen kom på tal. 
Bibliotekarie B2 minns att: ”…först när man hörde talas om det där att alla barn, 
eller alla skolor skulle ha ett skolbibliotek, att alla barn skulle ha tillgång till det, 
då blev det som att man väntade på nåt sätt att det skulle hända nånting. … ja att 
skolan skulle höra av sig eller nånting sånt.191 B2 tänkte att lagändringen eventuellt 
skulle leda till att de skolor som inte har något bibliotek skulle signalera till kom-
munen att de behöver ett skolbibliotek och ”att dom kanske skulle ropa efter en 
skolbibliotekarie.”192 Det blev kanske inte riktigt som hon förväntade sig. Dessu-
tom, menar hon, är det svårt med kommunal verksamhet eftersom det ofta går 
långsamt med förändringar. Hon tror att det kommer att ta väldigt lång tid innan 
man fått till en lösning på alla skolor. Trots det är hon hoppfull: ”…det känns 
ändå som att skolledarna har vaknat till liv i och med att vår bibliotekschef har 
startat igång det här genom att skriva den här biblioteksplanen då. Så att det är ju 
förändringsarbete på gång. Men som sagt var, det kommer ju att ta tid.”193 Fler 
nämner bibliotekschefens initiativ, t.ex. en av politikerna. I väntan på andra direk-
tiv tror hon dock att skolorna i kommunen kommer att fortsätta med sina verk-
samheter såsom innan lagen kom.194 

Ansvaret för att lagen efterlevs  
Det är skolans huvudman som är ytterst ansvarig för att elevernas tillgång tillgo-
doses. När det gäller fristående skolor är det de aktiebolag eller stiftelser som äger 

                                                
188 Nordin (2007), s. 37. 
189 Informant R1 
190 Informant B1 
191 Informant B2 
192 Informant B2 
193 Informant B2 
194 Informant P2 



 49 

skolorna.195 Även rektorn har ett visst ansvar. En bit upp på Loertschers taxonomi 
för skolledare ses skolbiblioteket som ett eget kraftcentrum. Det är synligt, väl 
integrerat och har lämplig personal och övriga resurser. Rektorn är den som ser till 
att det hålls öppet och får nödvändigt driftsanslag etc. 196  Och så här står det i lä-
roplanerna för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola 
och fritidshem när det gäller rektorns ansvar för arbetsmiljön: ”[Den ska]… ut-
formas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och 
annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, dato-
rer och andra hjälpmedel”.197 Rektorn påverkar i hög grad hur skolbiblioteket och 
det undersökande arbetssättet med biblioteket i centrum ser ut. I rektorns arbets-
beskrivning bör ingå att anställa en skolbibliotekarie på heltid och att i verksam-
heten möjliggöra för samarbete mellan de olika yrkesrollerna så att det bli en hel-
hetssyn på verksamheten.198 Men KB:s skolbiblioteksrapport visar negativa siffror. 
Hela 68% av de kommuner som inte har bemannade skolbibliotek i alla sina 
grundskolor svarar nej på frågan om de är beredda att lägga mer resurser på att 
göra något åt detta.199 Så här säger skolchefen om ansvaret:  

Det är ju vi som är huvudmän som ska ge förutsättningar, för ska man bygga upp ett skol-
bibliotek så måste man ju ha x antal titlar för att det ska få kallas för bibliotek. Och dom med-
len har vi inte. […] man kan säga att det är rektors ansvar men jag tycker att vi måste lyfta det 
en nivå för rektorn måste ju få förutsättningar och det tycker inte jag att vi har gett dom idag. 
Ekonomiska förutsättningar att köpa in böcker och att ha en kompetent skolbibliotekarie för 
[…] Sen har ju varje rektor en budget och där kan man ju välja att fördela på olika sätt men 
dom har ju inte fria händer.200 

 
Rektor måste med andra ord få förutsättningar för att kunna genomföra sitt upp-
drag, menar skolchefen. Enligt en av politikerna är det rektorns ansvar att se till 
att det finns t.ex. nödvändig litteratur i skolbiblioteket. På frågan om rektorns eget 
intresse för skolbiblioteket kan påverka svarar han att det troligtvis går att märka:  
”Har du en rektor som brinner för det här med att kunna förkovra sig, läsa för 
nöje, kunna ladda hem och sånt där, då tror jag också att det syns i skolbiblio-
teken. Så att visst, rektor har ett stort ansvar och även där så tror jag att det är lite 
personligheten som spelar in.201 Att rektorn kan påverka med sitt eget engagemang 
tror även den andra politikern. Hon säger att det är viktigt att vi (dvs politikerna) 
entusiasmerar rektorer men även lärare, för det är de som jobbar närmast bar-
nen.202 För bibliotekarie B2 är det dock självklart att rektorn har det yttersta ansva-
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ret. Hon säger att en ensam pedagog omöjligen kan dra hela lasset. Visserligen 
kan de påverka till viss del men det är rektor som måste ta initiativet, menar 
hon.203 Rektorn har stor betydelse för hur skolbiblioteket och det undersökande 
arbetssättet med biblioteket i centrum utvecklas på varje skola. Men det krävs 
även visioner, uppmuntran, uthållighet och envishet. Det är också rektorns ansvar 
att se till att det blir en bra personalfördelning av bibliotekarier, kanslister och 
teknisk personal, så att inte de administrativa arbetsuppgifterna tar över för biblio-
tekarien.204 Vikten av att utöka kompetensen och samarbeta mellan de olika yrkes-
kategorierna; skolbibliotekarien, pedagogerna, it-pedagogerna, förskollärarna etc, 
bekräftas av bibliotekschefen.205 
    Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för skolbibliotek har gett ut en 
broschyr som vänder sig till skolledare. Den heter Ett skolbibliotek är en dyna-
misk lärmiljö för elever och personal – inte bara ett rum med böcker och datorer. 
Här redogör man dels för definitionen av skolbiblioteket, dels för vad som är vik-
tigt att tänka på när man ska starta eller utveckla ett skolbibliotek (strategisk plan, 
personal och verksamhet) Nyckelord för ett fungerande skolbibliotek är: tillgäng-
lighet, medier, nätverk (dvs samarbete med andra skolbibliotek mm), utvärdering 
(för kvalitetssäkring).206 

Situationen i Krokoms kommun idag och framåt 
Situationen i Krokoms kommun är ojämlik menar politiker P1. De skolor som 
ligger närmast tätorten Krokom har tillgång till all media som huvudbiblioteket 
där kan erbjuda, medan en mindre skola tio mil därifrån är högst beroende av 
bokbuss och att kunna byta ut de böcker som finns på skolan. Han menar att i den 
bästa av världar skulle alla skolor ha tillgång till ett godkänt bibliotek. Detta är 
dock inte aktuellt i Krokoms kommun.207  En av rektorerna vittnar om stora svå-
righeter, särskilt om man inte skulle ha bokbussen och andra lösningar som kom-
plettering:  

Jag ser jättesvårigheter för vår kommun. Hur många meter är det innan det är godkänt? Och 
dessutom vill man ju ha både klassiker och alla kända svenska författare och det nya alltså 
man vill ju ha bredden och det är jättesvårt att få till i glesbygden när man inte har bokbuss 
och boklådor som komplement.208 
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Även skolchefen vittnar om de olikheter som präglar kommunens skolor ifråga 
om skolbibliotek. Enligt henne finns det i dagsläget egentligen inte något funge-
rande skolbibliotek i kommunen. Visserligen finns det ett par som fungerar bra 
utifrån de förutsättningar som finns. De har förmånen att kunna samnyttja folk-
biblioteken och där bokbussen nyttjas fungerar det så gott det går menar hon. Men 
hon tvivlar på att kommunen idag har något bibliotek som skulle godkännas uti-
från skollagen.209 
     Skolchefen berättar om vad som är på gång när det gäller skolbibliotek i kom-
munen. Det har tillsatts en arbetsgrupp som ska arbeta med skolbiblioteksfrågan. I 
den här gruppen ingår bibliotekschef, hon själv, it-pedagog, rektor och eventuellt 
även en pedagog. Det finns dessutom redan en grupp som redan är igång och un-
dersöker dagsläget för kommunen. Skolchefen betonar hur viktig samverkan är i 
arbetet med dessa frågor och hon ser hoppfullt på framtiden.210 
     Enligt rektor R2 är det viktigt inför framtida arbete att få veta vad lagen egent-
ligen säger:  

Så den här tolkningen är väl nästa steg; […] vad är good enough? […] Och blir det så då att 
kravet är högre än vad vi har nått i vår kommun så är ju frågan om fullmäktige att anslå mer 
pengar till det här eller ska vi ta bort nåt för att satsa mer på biblioteken. […] Finns det ut-
rymme eller måste vi ta bort nåt för att ge plats för det. Och det är mycket som knackar på 
dörren: det finns enorma krav på det som kommuner ska fixa i skolan.211  

 
Hon säger också att det går att ha idéer men att faktum kvarstår att dessa idéer ska 
genomföras ekonomiskt och att det är kommunens ekonomi vi sitter i.212 Politiker 
P2 känner sig hindrad att göra mer i saken av samma anledning som rektorn ovan:  

… om jag ska investera i 2 miljoner i en ny bokbuss så vill jag ju inte höra sen att det gills ju 
inte, och då har vi gjort en jättefelsatsning. Jag hade önskat att jag kunde få ett direktiv… en 
liten vink om… så att vi kunde gå vidare och verkligen satsa på det här. Så jag känner mig 
bakbunden och känner att jag skulle vilja göra så mycket mer. Men, som läget är nu så känns 
det som det mest kloka är att avvakta lite, ’å låta de va som de alltid ha vö’.213 

 
Men hon är ändå hoppfull inför framtiden säger hon, och hon tror att det kommer 
att bli bra: ”för oavsett vilket beslutet blir, så kommer vi att göra det bästa utav 
det. Det är jag helt övertygad om.214 Enligt politiker P1 är funderingarna igång på 
vad som kan göras i framtiden men faktum kvarstår att definitionen saknas: 

Ja just nu är det jättesvettigt utifrån att det inte finns nån definition av vad ett skolbibliotek 
egentligen är. I Krokom har vi ju vår bokbuss som är gammal och utsliten och vi diskuterar 
just nu om bokbussen ska kunna agera som skolbibliotek - inte att det inte finns en bok på 
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skolan utan att bokbussen kommer med kompetensen att kunna byta ut litteratur på sko-
lorna.215 

 
Om detta räcker, säger P1, kommer kommunen att investera i en ny bokbuss med 
goda möjligheter för sökning av litteratur, ett brett sortiment. Och om det visar sig 
att det behöver finnas ett fysiskt skolbibliotek på skolan, kommer bokbussen mer 
att fungera som boktransport för skolbiblioteket. Hans önskan är att varje skola 
ska ha tillgång till ett riktigt skolbibliotek, men det är en utopi menar han. Det 
handlar istället om att se till att bokbussen uppfyller krav och önskemål.216 P2 är 
inne på samma spår. Hon berättar liksom P1 att kommunen står inför att investera 
i en ny bokbuss och påpekar att den har en väldigt viktig funktion att fylla men att 
det som sagt är otydligt vilken roll den kommer att få när det gäller skolbiblioteks-
frågan.217 Enligt skolchefen är det ingen tvekan om att bokbussen enskilt inte upp-
fyller kraven i skollagen. Den är visserligen ett bra alternativ, säger hon och forts-
ätter: ”Det skulle jag önska att det var men så är det ju inte och skolorna har ju 
inte möjlighet idag att ha egna skolbibliotek med egna bibliotekarier utifrån den 
situation vi har. Och då tänker jag, då är det ju ekonomiska saker som styr. 218 Rek-
tor R2 menar att det är en utopi att det ska finnas lika bra fysiska skolbibliotek på 
de mindre skolorna i kommunen som på de som ligger i centralorten.219 Är det 
överhuvudtaget möjligt att tillgodose lagen i Krokoms kommun då? Rektor R1 
svarar ja på det men betonar att det handlar om att ta vara på de kompetenser som 
finns för att lyckas:    

Jag tror att om det ska bli riktigt bra kvalitet och vi pratar likvärdighet oavsett kommundel, 
tätort eller inte, så tror jag att man måste nog fundera på att slå sina kloka huvuden ihop och 
spåna, vad kan vi göra för att kvaliteten ska finnas kvar? Jag tror att den kan bli lite skev an-
nars.220 

 
I vissa av informanternas svar finns tecken på att man anpassat sig till och redan 
från början utgår ifrån att det är en glesbygdskommun det handlar om och att spe-
cifika villkor då ingår. Så här säger exempelvis skolchefen på frågan om vad som 
kan göras i kommunen för att följa lagen:  

Vi har ju varit i kontakt med Skolverket och Skolinspektionen och frågat hur tänker man. Och 
ska man följa lagen slaviskt så kan vi ju inte göra det. Sen kanske man måste i en glesbygd 
titta på olika alternativ. Vi har ju gjort olika förslag, bibliotekschefen och jag har ju tittat på 
det här, hur man skulle kunna göra det så bra som möjligt. Men det innebär ju ökade tjäns-
ter… som skolbibliotekarie. Och utökad kunskap framför allt. Bland pedagogerna.221 
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Glesbygdsvarianter – fördelar och nackdelar 
På frågan om vad som är typiskt för skolor och skolbibliotek i glesbygd svarar 
bibliotekschefen att det är avstånden och svårigheterna med att transportera böck-
er. I glesbygdsområden är det ofta få elever och det kan vara svårt att tillhanda-
hålla de resurser som eleverna behöver, både i form av personal och material.222 
Enligt en av informanterna präglas skolor i glesbygd av litenheten, av få elever 
och av att standarden ofta är lägre med slitna lokaler. Det är oftast dåligt anpassat 
utifrån nya behov med t.ex. bredband och avstånden mellan orter och byar spelar 
roll.223 Politiker P2 tror att en skola på glesbygd har andra värden än en skola i en 
större stad. I glesbygdsområden har man: ”… nära till natur, dom [eleverna] har 
en aktivare rastgård kanske, dom pratar kanske mer med varandra.224 De värden 
som P2 framhåller kan ses som positiva. Ofta beskrivs mindre samhällen på 
landsbygden som lugna och trygga, där det är bra för barnen att växa upp.225  
     I förarbetena till den nya skollagen står det att tillgången till skolbibliotek 
måste kunna anpassas till de förhållanden som råder för respektive skola. En liten 
skola i glesbygd kan ha helt andra förutsättningar och behov än en skola i en tätort 
eller en större stad och detta gäller även skolbiblioteken. Det handlar om att vara 
flexibel.226 R2 tror visserligen att lagen är anpassad till storstadsförhållanden och 
att man till viss del missar exempelvis de enorma avstånd det är i glesbygden och 
hur få barn det är på en del skolor.227 Här kan storstaden tolkas som centrum och 
glesbygden som periferin. Det är oftast i centrum som processer och strukturer 
möts och samverkar och det är från centrum man styr de perifera områdena.228 Det 
fysiska avståndet har stor betydelse när det gäller graden av territoriell integration. 
Ju längre bort ifrån ett centrum ett geografiskt område ligger, desto mindre inte-
grerat är det med centrum och ett centraliserat politiskt beslut kan behöva ekono-
miskt stöd från centrum.229 R2 säger samtidigt att tolkningsutrymmet kan innebära 
att det går att göra glesbygdsvarianter av det. Även skolchefen är inne på vad 
tolkningsutrymmet kan leda till. Hon tror att det måste vara öppet för olika tolk-
ningar och att det dessutom bör vara möjligt att få dispenser av olika slag bero-
ende på hur kommunerna ser ut.230 
     Kännetecknande för det som man vanligtvis benämner som glesbygd är att 
området präglas av sviktande ekonomi och utflyttning. När det gäller beskrivning-
en av Norrland framkommer ofta en bild av ett enhetligt och avlägset område, 
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olikt resten av landet.231 När man talar om glesbygdskommuner, menas ofta såväl 
kommunernas tätorter som de områden som mer ser ut om vildmark. 232 Men det 
handlar inte bara om skillnader mellan land och stad. En glesbygdskommun är 
inget homogent område med likadana förutsättningar. Även inom en kommun 
finns tvärtom stora variationer och skolor med skilda förutsättningar, med andra 
ord ett centrum och en periferi, där centrumet kan utgöras av en centralort där 
kommunens centrala funktioner finns (såsom de politiska, administrativa och ser-
vicemässiga). I periferin kan det kanske vara svårt att se samma nytta med de be-
slut som tas av kommunpolitikerna.233 R2 säger att vi lever med olika förutsätt-
ningar och detta vittnar även P1 om: ”Om man tar typ [en av våra större skolor] på 
450 elever, så finns ett helt annat underlag att ha ett hyfsat bra bibliotek, nu har 
man till och med filialen på skolan. Tittar man på [en av våra mindre] med 12-13 
elever, är förutsättningarna helt annorlunda. Och det är här problemet ligger, vad 
menar man med skolbibliotek. Och det är upp till tolkning.234  I Solstads rapport 
om skolor i glesbygd framhålls vikten av att förbereda sig på de skilda förutsätt-
ningar som olika glesbygdsmiljöer innebär, vid planeringen av en skola i gles-
bygd.235 Rektor R1 menar att det är problematiskt att få till samma förutsättningar 
för de elever vars skola ligger i ytterkanter, som de elever som lever i en central-
ort. Hon lyfter fram vikten av likvärdighet, men också kvalitetsaspekten, att den 
lilla skolan i byn inte till varje pris ska räddas om inte kvaliteten kan behållas:  

… och det är ju ett politiskt uppdrag ytterst, att se till att det ska vara en likvärdighet, för an-
nars måste man fundera på om man ska stänga igen den där skolan […]. Vi blir låsta i dom 
här mönstren den där skolan mitt i byn på nåt sätt, och för mig har det aldrig varit det att en 
skola ska överleva allting bara för att bygden behöver en skola. Jag har alltid satt kvaliteten i 
första rummet och det finns självklart gränser för hur långt ett barn ska behöva färdas för att 
ta sig till sitt arbete daglig dags så.236 

 
En liten glesbygdsskola riskerar ofta att läggas ner. Det pågår en konflikt mellan 
målet att bevara en levande landsbygd och målet för de kommunala politikerna att 
få bevara en god ekonomi. Ibland handlar debatten även om målet att ge eleverna 
en undervisning som är jämbördig med andra skolor i landet. Ekonomiska pro-
blem verkar alltså ofta vara en utlösande faktor när det blir tal om skolnedlägg-
ning.237 Även den territoriella aspekten påverkar, inte minst inom en kommun. I 
stora kommuner med långa avstånd kan det vara svårt att uppnå ett politiskt delta-
gande i periferin. Det kan leda till ett ointresse och vidare till alienation.238  
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     I bibliotekslagen står det om lämpligt fördelade skolbibliotek med syfte att 
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur men också för att tillgo-
dose deras behov av material.239 Skolchefen menar att: ”[…] i och med att kom-
munen ser ut som den gör och vi har så många skolor så tror jag att det är väldigt 
väldigt, ja omöjligt med ett skolbibliotek på varje skola. På varje skolområde 
kanske, men inte på varje skola.”240 Skolchefen tror att det är ekonomiska spörs-
mål som är kommunens största utmaning vad gäller skolbiblioteken, dvs hur 
kommunen ska kunna få de medel som krävs för att tillgodose skolbibliotek på de 
mindre skolorna. Det är överhuvudtaget svårt för små skolor i glesbygd att över-
leva och många gånger läggs skolor ner. När det gäller skolors överlevnad i gles-
bygd visar studier att det visserligen är möjligt att ordna alternativa lösningar av 
bra kvalitet men det krävs både tid, arbete och pengar.241 Svårigheterna med kom-
munens små skolor nämns av fler informanter, såsom bibliotekschefen som påpe-
kar att det alltid blir dyrare i drift med små enheter och att det är en resursfråga; 
har då kommunen tillräckligt med resurser att göra det här?242  Och så här utrycker 
sig politiker P1 på tal om de ekonomiska faktorerna:  

Och sen i den bästa av världar så hade ju alla skolor promenadavstånd till ett jättefint biblio-
tek. I den bästa av världar hade ju det varit bäst naturligtvis. Men där är vi ju tyvärr inte. Vi 
har 16 skolor i en väldigt stor kommun så det kan ju slå väldigt ekonomiskt också för oss. El-
ler om Skolverket säger att det ska vara promenadavstånd till ett bibliotek [och] att det ska 
vara tillgång […]. Säger dom det då kommer det att bli dyrt.243  

 
Han menar att det självklart är enklare i en storstad, inte minst för att det där ofta 
finns ett större elevunderlag och att man har tillgång till ett närliggande bibliotek 
som man får kalla för skolbibliotek.244  På samma sätt som det finns föreställning-
ar, såväl utifrån som hos de människor som bor i glesbygd, finns det förutfattade 
meningar om hur det är att bo i storstad. En av informanterna tror att ungdomar 
som bor i en större stad läser mer än barn på landet, medan barn på landet är ute 
och rör på sig mer.245 Det var (enligt Nordins studie) vanligt att de ensamstående 
männen fick finna sig i att bli socialt begränsad och att det fanns uppfattningar om 
skillnader mellan att leva i en stad och att bo på landet. Det fanns helt enkelt före-
ställningar om hur människor lever i städerna.246 Föreställningar om sociala skill-
nader mellan människor och mellan stad och land får olika konsekvenser för män-
niskor. Plats skapas inte bara i relation till sig själv utan även i förhållande till 
olika sociala nätverk och i samspel med andra platser, föreställda och upplevda. 
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Vi etiketterar och klassificerar och fördomar skapas om vilka liv som ses som 
möjliga att leva, på vilken plats och varför.247  
     De ekonomiska medlen återkommer i skolbiblioteksfrågan. Så här säger skol-
chefen: ”Det är ju skollagen vi måste använda när vi äskar om medel så att säga. 
Att vi behöver mer medel för att kunna fullfölja det här. Eller omfördela inom 
befintlig budget.”248 Bibliotekarie B2 tror att det visserligen finns kunskap och 
medvetenhet om läget och att det handlar om att antingen köra vidare med bok-
bussen eller inte, men att de än mer styrs av just ekonomi.249 Enligt politiker P1 
finns det inte så mycket pengar avsatt för biblioteksverksamhet i kommunen men 
glädjande är att det ändå finns ett starkt intresse inom politiken att det ska finnas 
en bra biblioteksrörelse både i skolor och allmänna bibliotek.250 Enligt Nordin har 
betydelsen av begreppet glesbygd förändrats och alltmer kommit att kopplas 
samman med problem och behov av stöd. Betydelsen av begreppet har alltså 
kommit att handla mer om uppfattningen om vissa områdens begränsade anseende 
och läge, i förhållande till ett centrum.251 Informanterna tar genomgående hänsyn 
till glesbygdsspecifika omständigheter som gäller för kommunen, då de är av så 
central karaktär för läget och för vad som går att göra i skolbiblioteksfrågan. Man 
tolkar lagtexten som anpassad till storstad och funderar kring glesbygdvarianter 
för att tillgodose lagen i sin egen kommun, på sin egen skola. 
     Bokbussen är en återkommande punkt ifråga om kommunens möjligheter men 
likväl en grund för tvivel hos informanterna– räcker det med en bokbuss för att 
tillgodose lagen? En av rektorerna spekulerar:  

… kan bokbussen komma oftare, hur ska man kommunicera, kan vi utveckla sättet att kom-
municera… I och för sig om du efterlyser en bok och den finns digitalt, då kan du ju få den 
samma dag digitalt, men dom som du behöver ha i pappersformat kanske du får vänta på. Så 
antalet turer, anslaget per elev, hur ofta bokbussen kommer måste ju i så fall se över.252  

 
Hon är inne på vad bokbussen kan erbjuda ifråga om böcker och nämner fördelen 
med en e-bok som blir tillgänglig snabbare. De flesta små skolor i glesbygd har 
enligt bibliotekarie B3 ingen möjlighet att själva driva ett adekvat skolbibliotek. 
Därför kan bokbussen vara en realistisk lösning. Men ett besök en gång i månaden 
är i så fall för sällan, menar hon, och föreslår att pedagogerna skulle kunna hämta 
upp böcker på ett närliggande bibliotek som komplement till bokbussens besök.253 
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Slutdiskussion 

Syftet med studien har varit att ta reda på vilka föreställningar som finns om skol-
bibliotek bland bibliotekarier, bibliotekschef, rektorer, skolchef och politiker i 
Krokoms kommun, samt att få en bild av hur man tolkar den del av skollagen från 
2011 som handlar om att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Studien 
präglas av ett glesbygdperspektiv och en tredje föresats har varit att lyfta fram 
eventuella glesbygdsrelaterade tendenser och -förhållningssätt i informanternas 
svar.  I detta kapitel redogörs för de slutsatser och resultat som gjorts av analysen.  

Föreställningar om skolbibliotek 
David V. Loertschers tre byggstenar för ett skolbibliotek är ett undersökande ar-
betssätt, ett välutrustat medialager med tryckt och digitalt material samt service åt 
lärare och elever.254 Dessa utgör en heltäckande bild av vad ett skolbibliotek är. 
Limberg lutar sig mot Streatfields & Markless definition som innehåller flera 
komponenter från andra definitioner och betonar samspelet med skolkontexten. 
Det är utifrån hur skolan väljer att organisera sina mediesamlingar och sin verk-
samhet som ett skolbibliotek växer fram. Biblioteksrummet och skolbibliotekarien 
är också viktiga.255 Det är dock svårt att återge en enhetlig bild av informanternas 
föreställningar om skolbibliotek och detta har heller inte varit avsikten. Vad som 
däremot går att skönja är att delar av de ovanstående definitionerna återfinns 
bland informanterna och att de olika yrkesrollerna som informanterna har sätter 
prägel på deras uppfattningar. Rektorerna framhåller exempelvis skolbiblioteks 
litteratur i form av tryckta böcker, de nivåanpassade texterna och de kompensato-
riska hjälpmedlen. Rektorernas fokus på den pedagogiska betydelsen av skol-
biblioteket nämns även i skol- och bibliotekslagen samt i forskning; Skolbiblio-
teket ses i forskningen som just en pedagogisk resurs och bör erbjuda många olika 
sorters medier och texter för att kunna tillgodose elevers skilda behov. Barn och 
ungdomar ska erbjudas böcker, IKT och andra medier för att främja språkutveckl-
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ing och stimulera till läsning och skolbibliotekarien ska guida bland texterna.256 
Rektorernas föreställningar handlar också om att skolbiblioteket ska vidga utbudet 
av de anpassade hjälpmedlen. Med en central plats i skolans byggnad kan man nå 
de elever som vanligtvis inte söker upp skolbiblioteket. Här nämns också skol-
biblioteket som ett viktigt rum med myshörna, spel och datorer.257 I rektorernas 
föreställningar av skolbibliotek finns en förförståelse för skolans verksamhet uti-
från ett elevperspektiv och de framhåller den pedagogiska resurs som skolbiblio-
teket kan vara, inte minst för barn med särskilda behov.  
     Skolchefen ser skolbiblioteket som en plattform för kunskap och som skolans 
nav med tillgång till böcker och IT. Skolbiblioteket är också en samlingsplats för 
pedagoger och elever och här ska finnas kompetent bibliotekspersonal.258 Skolche-
fen ger en mer övergripande beskrivning och ger skolbiblioteket en symbolisk 
betydelse – skolans nav. Det visar hur centralt hon anser att skolbiblioteket är för 
skolans övriga verksamhet. Jag tycker dessutom att hon visar på skolbiblioteket 
som en plats där många roller möts; elever, pedagoger och skolbibliotekarier. Att 
skolbiblioteket blir angeläget för samtliga som är involverade i skolan är en viktig 
aspekt att lyfta fram. Även i Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest ses skol-
biblioteket som centralt, en knutpunkt för pedagoger, elever och skolbibliotekarier 
i arbetet för läsutveckling och ett livslångt lärande.259   
     Bland bibliotekarierna nämns de digitala resurserna i något högre grad än 
bland övriga informanter. Bibliotekarierna framhåller skolbibliotekarien som en 
självklarhet.260 Även bland övriga informanter kommer skolbibliotekariens bety-
delse på tal, men för en av politikerna räcker det med någon som kan ta fram det 
efterfrågade materialet.261 Hos bibliotekarierna finns en förförståelse av vad biblio-
tekariekompetensen kan bidra med i, något som dessvärre inte alltid framkommer 
i samtal om vad en bibliotekarie kan. Att digitala resurser är viktiga framhålls i 
forskningen av Limberg. Ett skolbibliotek som består av såväl ett fysiskt som ett 
digitalt rum blir både lokalt och globalt. Konsulterna Widell och Östling menar att 
skolbiblioteket bör ses både som ett fysiskt och ett virtuellt rum som ska komplet-
tera varandra. Med det digitala biblioteket kan man minska de begränsningar som 
ett fysiskt medför.262  
     I politikernas utsagor nämns betydelsen av den tryckta boken även om läsplat-
tor och Internet också ses som väsentliga. Politiker P2 tror att det kan vara en ge-
nerationsfråga hur man ser på böcker och datorer. Politiker P1 framhåller värdet 
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sida > Lagar och regler [2012-12-10]. 
257 Informant R1 och R2 
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260 Informant B1, B2 och B3 
261 Informant P1 
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av referenslitteratur i skolbiblioteket och menar att eleverna inte nödvändigtvis 
ska behöva vara hänvisade enbart till t.ex. Wikipedia för att ta reda på något. Det 
finns för honom ett värde i att kunna slå upp något i en bok på plats.263 Här träder 
en mer traditionell syn av skolbibliotekets funktion och kunskapsinhämtning fram, 
där den tryckta boken är dominerande över andra medieformer. Här utgör digitala 
resurser möjligtvis en del av skolbiblioteksverksamheten, men inte på bekostnad 
av bibliotekets referenslitteratur. En viss ovisshet kring digitala resurser kan också 
skönjas och möjligen är det som en av dem säger, en generationsfråga hur man ser 
på saken. Jag är dock övertygad om att Wikipedia har stor tillförlitlighet bland 
såväl elever som vuxna idag. Vad som är viktigare att tala om än digitala resursers 
eventuella brister är emellertid vikten av att vara källkritisk. Enligt Unescos folk- 
och skolbiblioteksmanifest förmedlar ett skolbibliotek grundläggande kunskap för 
ett informations- och kunskapssamhälle. Det handlar om att lära eleverna att tänka 
kritiskt.264 Även de nya läroplanerna lyfter fram vikten av informationssökning 
och ett källkritiskt förhållningssätt.265 Utifrån detta har skolbiblioteket en viktig 
funktion och skolbibliotekarien är en ovärderlig resurs i detta arbete. Internet kan 
upplevas som osäker mark. IKT-redskap utmanar lärares och skolbibliotekaries 
traditionella yrkesidentitet och många föredrar tryckta böcker och skönlitteratur 
som kunskapskällor.266 Möjligen handlar det om invanda arbetssätt och synen på 
kunskap som har institutionaliserat många skolverksamheter och som kan ta lång 
tid att förändra. IKT är inte ett valbart sätt att arbeta eller ett sidospår parallellt 
med övrig undervisning, utan bör ses som en integrerad del i elevers lärande. Att 
utveckla digitala skolbibliotek kräver enligt Östling och Widell förutsättningar. 
Särskilt utsatta är glesbygdskommuner, då det är omöjligt att bygga skolbibliotek 
med stor tillgång till böcker och med bibliotekariekompetens i varje skola och då 
det digitala biblioteket kräver en radikal teknisk utveckling för att kunna fun-
gera.267 Det digitala skolbiblioteket är för flera informanter ett tänkbart alternativ 
för att vidga skolbiblioteksverksamheten i kommunen, men det krävs resurser för 
att kunna bygga upp det. En väg att gå är att samla olika yrkeskompetenser och 
samverka utifrån en samsyn på vad skolbiblioteket är och vartåt man strävar. 
Detta nämner bibliotekschefen och det är också centralt hos Widell och Östling.268  
     När det gäller skolbibliotekets fysiska rum menar en av rektorerna att detta kan 
ha en nog så viktig roll i en värld där Internet och digitala rum blivit en del av 
vardagen. Till skolbiblioteket ska man som elev kunna smita in, stanna en stund 
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264 Unescos Folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. 
265 Skolverkets webbsida > Skolutveckling > It i skolan > Kolla källan > Källkritik > Artikelarkiv > 2011 > 
Digitala medier, trovärdighet och kritiskt tänkande [2013-05-05]. 
266 Henning Ingmarsson (2010), s. 12f. 
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och gå in på nätet.269 Även forskning visar att det fysiska biblioteksrummet fyller 
en viktig funktion. Det ska vara en trygg plats på skolan till vilken alla är väl-
komna.270 Av studien framgår att det fyller ett trygghetsbehov för eleverna. Men 
även det digitala/virtuella rummet är viktigt. Bibliotekschefen menar att det digi-
tala biblioteket kan öka tillgängligheten för de små skolorna i glesbygd. Hon be-
skriver bl.a. en digital plattform för kommunikation där elevers arbeten kan läggas 
upp och där man delger varandra kunskaper och idéer. En av de övriga biblioteka-
rierna framhåller också vikten av de digitala resurserna. Deras tankar känns för-
ankrade i samtiden och jag anser att plattformen är en bra idé på hur kommunikat-
ion mellan elever, pedagoger och skolbibliotekarier kan möjliggöras även när av-
stånden är långa, som i Krokom. Men alla är inte enbart positiva till ett digitalt 
bibliotek som glesbygdsalternativ. Rektor R2 menar att det digitala, Internet, kan 
vara för svårt för barnen att hitta i och att det är lättare med fysiska böcker som 
står alfabetiskt placerade i en bibliotekslokal. Samtidigt säger hon att det är svårt 
att uppfylla kraven på tillgång till skolbibliotek i glesbygd om man kräver att det 
ska finnas enbart fysiska bibliotekslokaler.271 Rektorn ger uttryck för en viss am-
bivalens i frågan och sätter samtidigt fingret på något viktigt: Det går inte att 
lämna elever vind för våg i det informationsflöde som Internet innebär, men återi-
gen tydliggörs vikten av att eleverna intar en källkritisk hållning till den informat-
ion de möter och att synliggöra en skolbibliotekaries kompetens i att lära ut detta.  
     Från att ha sett skolbiblioteket som en plats dit man går för att hämta material, 
ses det numera som en nätverkscentral som präglas av samverkan och som intera-
gerar med och är förankrat i större nätverk, skolan, menar Loertscher.272 Enligt den 
skolbiblioteksmodell som han jobbat fram skulle man med ökat samarbete och 
integrering kunna komma vidare från den nivå som präglas av skolbibliotekariens 
spontana träffar med lärarna och akuta biblioteksbehov hos eleverna till den nivå 
som präglas förberedelse och planerad materialförsörjning genom att lärarna för-
varnar skolbibliotekarien om kommande temaarbeten och genom kommunikation 
om aktuella ämnen.273 Samarbete och integration visar sig inte minst vara fördel-
aktigt för elevernas utveckling, skriver Limberg.274 Resultatet visar att integration 
och samarbete är viktigt även hos informanterna, t.ex. hos bibliotekschefen som 
även framhåller vikten av att skolbibliotekets uppdrag är tydligt definierat. Sko-
lan, genom rektorn, måste enligt henne ta ansvar för att skolbiblioteket och skol-
bibliotekarien blir integrerat i övrig skolverksamhet.275 Att definiera skolbiblio-
tekets roll är A och O, menar även Limberg och om detta skulle göras i skolornas 
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egna styrdokument skulle skolbibliotekens funktion tydliggöras.276 Samarbete mel-
lan pedagoger och bibliotekarier och integrering i skolans övriga verksamhet 
framstår för bibliotekschefen som en av de absolut viktigaste faktorerna för ett 
välfungerande skolbibliotek och härom är hon och forskning överens. 

Den mest centrala uppgiften för en skolbibliotekarie är enligt Loertscher att 
tillgodose och främja en god undervisning med en god informationsverksamhet. 
Hen bör vara delaktig i planeringsarbetet av undervisningen och arbeta med miss-
ionerande, stimulerande utåtriktade bibliotekarieinsatser.277 Liksom Loertscher 
framhåller bibliotekarierna att det är en självklarhet att kompetent skolbiblioteks-
personal finns på plats.278 Som tidigare nämnts betonar rektorerna istället den 
nivåanpassade litteraturen och de kompensatoriska hjälpmedlen. Detta ställer gi-
vetvis krav på skolbibliotekarien och gör tydligt hur viktigt det är med kompetent 
personal i skolbiblioteket. Vid beskrivning av vad en skolbibliotekarie har för 
arbetsuppgifter säger en av dem att skolbibliotekarien främst är den som köper in 
litteratur, håller ordning i biblioteket och sköter praktiska sysslor.279 Hon är inne 
på det som Loertscher definierar som den nivå i taxonomin som står för skolbibli-
otekariens grundläggande arbete. Bibliotekarien ansvarar för inköp, sortering och 
underhåll. Arbetet sköts i bakgrunden och verksamheten fungerar bra, men om det 
inte skulle flyta på skulle det märkas direkt.280 Ett steg upp i Loertschers taxonomi 
beskrivs bibliotekariens roll som en referenstjänst och denna beskrivning påmin-
ner om en av politikernas. Någon måste enligt honom finnas på skolbiblioteket för 
att agera som tillgängliggörare av bibliotekets material.281 Det verkar finnas en risk 
att en skolbibliotekaries kompetens ofta göms i ovanstående arbetsuppgifter, när 
den i själva verket går att använda till så mycket mer. Av rektorns och politikerns 
föreställningar att döma framgår det att en skolbibliotekaries kompetens behöver 
synliggöras och att vi måste komma bort ifrån föreställningen om att arbetet en-
bart går ut på att vara inköpsansvarig eller en referenstjänst. En slutsats är att 
skolbibliotekarien därför måste bli en naturlig del i skolans undervisning, inte 
minst som ansvarig för källkritik och informationskompetens och detta kan rek-
torn vara drivande i. Om hen ser till att skolbiblioteket synliggörs och har lämplig 
personal, hålls öppet etc, har man kommit högre upp på Loertschers skolbiblio-
tekstaxonomi för rektorer.282 På så sätt blir skolbibliotekariens roll involverad i 
skolverksamheten och något som rektorn kan styra. Enligt KB:s skolbiblioteksun-
dersökning är det dock mindre än hälften av landets skolledare som är beredda att 
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lägga mer resurser på bemanning i sitt skolbibliotek.283 Skolchefen menar att det 
visserligen ligger ett ansvar på rektorerna men att de inte fått förutsättningar för 
det.284 Visst måste det finnas förutsättningar för en rektor att driva sina skolbiblio-
teksfrågor men jag tror också att rektorn behöver ha en strategi för skolbibliotek 
så att inte verksamheten stannar upp i väntan på mer resurser.  

Undersökningen visar att skolbibliotekarien är väsentlig i informanternas 
ögon och att dess roll kan beskrivas väl, trots att det inte finns någon skolbibliote-
karie i kommunen. Här uppstår funderingar hos mig kring hur orättvis situationen 
är för vissa av landets skolelever. Det står inte heller något i lagen om krav på en 
skolbibliotekarie. Skolbibliotekariens kompetens behöver som sagt lyftas fram - 
möjligen genom ett förtydligande i lagen om att skolbibliotekarien har en central 
roll och bör inkluderas i skolverksamheten. 

Tolkningar av lagtexten om skolbibliotek 
Att informanterna har olika yrkesidentiteter och förförståelse märks även när 

det gäller tolkningar av lagtexten. Inte heller här går att återge någon enhetlig bild 
av tolkningarna eller hur de definierar begreppet tillgång. De pratar om tillgång på 
olika sätt och väver in olika aspekter. Enligt Skolinspektionen ska skolbiblioteket 
ligga i skolans egna lokaler eller på rimligt avstånd från skolan och det ska vara 
möjligt för eleven att använda biblioteket kontinuerligt.285 Tydligare än så definie-
ras inte själva tillgången. Rektor R1 anser att det handlar om tillgång till själva 
litteraturen och att det är möjligt att tillgodose lagen med t.ex. bokbuss om den 
besöker skolan tillräckligt ofta.286 Rektor R2 menar istället att bokbussen möjlig-
gör tillgång, eftersom tillgång står för om man kan få tag på sitt material och inte 
när, dvs hur snabbt.287 Till skillnad från rektor R2 uppfattningar visar KB:s skol-
biblioteksundersökning att det material som eleven efterfrågar ska tillgängliggöras 
för hen i samband med att behovet uppstår och inte flera veckor senare.288 Biblio-
tekslagen säger att skolbiblioteken ska vara fördelade så att elevernas behov av 
material kan tillgodoses.289 Måhända spelar tillgängligheten i bemärkelsen hur 
snabbt en större roll i dagens samhälle än vad R2 anser. Om vi inte får tillgång till 
viss information tillräckligt snabbt, förlorar den förmodligen sitt värde. Även hos 
en av bibliotekarierna tolkas tillgång som förknippat med hur ofta eleverna kan 
                                                
283 Skolverkets webbsida > Skolutveckling > Skolbibliotek > Artikelarkiv > Alla elever ska ha tillgång till 
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nyttja skolbibliotekets bestånd. Hon anser att skolbiblioteket bör vara tillgängligt 
åtminstone en gång i veckan och att öppettiderna måste anpassas efter det.290 Nils-
son anser att det bör finnas en tillgänglighet till skolbiblioteket hela skoldagen.291 
Bibliotekschefen beskriver tillgång ur ett vidare perspektiv; ett rum eller ett par 
hyllor med fysiska böcker, tillgång till en digital plattform och kompetent perso-
nal som håller verksamheten och utbudet levande.292 De faktorer som biblioteks-
chefen nämner påminner om den beskrivning som finns i KB:s rapport: Den per-
sonella aspekten, rummets betydelse samt direkt tillgång till media.293  Jag tolkar 
det som att hon ser de levande hyllorna som en glesbygdsvariant av tillgång, då ett 
skolbibliotek i vidare bemärkelse inte är aktuellt på samtliga skolor. En slutsats är 
att informanterna utgår ifrån vad de tror är möjligt för en skola i glesbygd, såsom 
tillräckligt men begränsade öppettider eller ett par hyllor, som om det blir en utopi 
att tänka sig en daglig tillgänglighet eller ett helt rum att tillgå. För att levande-
göra hyllorna kan R1:s idé om att kompetent bokbusspersonal besöker skolorna 
och ser till att beståndet regelbundet byts ut.  

Av rektorerna efterfrågas tydlighet i lagen. De förefaller sakna tydliga mål 
och resurser för att kunna förändra situationen och även politikerna verkar ense 
om att tydliga referensramar saknas. För en av dem finns det ingen poäng med 
tolkningsbarheten. Den ger snarare upphov till en osäkerhet som gör att verksam-
heten stannar upp.294 Klara riktlinjer är viktigt, bekräftas även i bl.a. Unescos skol-
biblioteksmanifest.295 I den bästa av världar har alla skolor promenadavstånd till 
ett bibliotek, säger en av dem men nämner svårigheten för en stor kommun som 
Krokom där det kan slå hårt just ekonomiskt.296 Politiker P2 pratar om en eventuell 
investering i en ny bokbuss och risken med att investeringen inte är tillräcklig 
enligt skollagen. Rektor R1 strävar efter likvärdighet men inte på bekostnad av 
kvalitet. Den lilla skolan i byn ska inte till varje pris räddas om inte kvaliteten kan 
behållas, menar hon och betonar att likvärdigheten ytterst är ett uppdrag för poli-
tikerna.297 En liten skola i en glesbygdskommun riskerar ofta att läggas ner. Målet 
att bevara en levande landsbygd och för de kommunala politikerna att bevara en 
god ekonomi står i konflikt med varandra. Ekonomiska problem är ofta den utlö-
sande faktorn när det blir tal om skolnedläggning.298 Vad politikerna och delvis 
även rektorerna ger uttryck för är hur viktig den ekonomiska aspekten är för deras 
arbete. Såväl politiker som rektorer måste prioritera och ta hänsyn till vad som för 
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är värt att satsa på och vad man bör vänta med. När det gäller tolkningsbarheten 
ser bibliotekschefen tvärtom en poäng med att lagen är lite öppen, trots att hon har 
förståelse för behovet av tydligare riktlinjer, inte minst för rektorer och pedago-
ger.299 Hon har – delvis tillsammans med skolchefen - lagt fram förslag på åtgär-
der. Här finns inte samma avvaktande hållning och behov av tydligare definition. 
      Lagändringen gjordes inte minst pga den ojämlikhet som existerar runtom på 
Sveriges skolor när det gäller tillgång till bemannade skolbibliotek.300 Ojämlikhet-
en bekräftas av informanterna. Det finns en uppfattning hos majoriteten av dem 
om att lagändringen har sin utgångspunkt i storstadsförhållanden och att den tar 
mindre hänsyn till de förhållanden som råder i t.ex. Krokoms kommun. Informan-
ternas utsagor ger uttryck för ett centrum-periferiförhållande, där glesbygden ut-
gör periferin och här får sämre förutsättningar än centrum, storstäder och tätbe-
byggda områden.301 Undersökningen visar på en medvetenhet hos informanterna 
om de specifika förhållanden som råder i glesbygd, t.ex. att det är svårt att uppnå 
jämlikhet och att detta är något man måste vara medveten om när man jobbar i en 
glesbygdskommun.302 Det framgår att platsen man bor på står i relation till något 
annat, centrum, och att det innebär något speciellt att leva på en plats som både av 
en själv och andra definieras som annorlunda och som ligger i periferin.303 Infor-
manterna utgår från de förhållanden som de anser råder i glesbygd och det måste 
de ju göra för att hålla sina verksamheter igång. Kan det finnas risk för en själv-
uppfyllande profetia, att det invanda glesbygdstänket hindrar en att se möjliga 
lösningar? Politikerna och rektorerna ger uttryck för att de behöver en tydligare 
definition trots att Skolverket har skrivit att det går att ordna tillgången på olika 
sätt beroende på lokala förhållanden, t.ex. vid en glesbygdsskola.304 Det är således 
möjligt att göra glesbygdsvarianter men många av informanterna menar att de 
saknar en beskrivning från Skolverket om vad som är godkänt att göra. En slutsats 
är att det behövs ett tydliggörande i lagtexten om vad tillgången betyder för att 
kommunen ska komma framåt i skolbiblioteksfrågan. Jag har dock svårt att se att 
satsningar någonsin är förgäves och anser därför att det är viktigt att agera trots 
den tolkningsbarhet och otydlighet som informanterna ger uttryck för. Avstånden 
går inte att påverka. Däremot kan man utveckla samverkan och digitala resurser.    
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Situationen i Krokoms kommun idag och framåt 
Skolchefen och bibliotekschefen nämner åtgärder som lagändringen lett fram till, 
såsom ett tjänsteutlåtande om ökade resurser för att tillgodose skolorna med skol-
bibliotek och personella resurser, samt initiativ till kontakt med rektorer.305 Age-
randet visar på en vilja att utveckla skolbiblioteksverksamheten. Skolchefen har 
varit i kontakt med Skolverket och Skolinspektionen för att få veta som gäller för 
glesbygdskommuner. Enligt henne är det inte möjligt att följa lagen slaviskt men 
det finns andra vägar att gå.306 En av rektorerna berättar att skolbiblioteksfrågan 
inte tagits upp sedan information om lagändringen kom på tal.307 Hennes uttalande 
kan tolkas som att skolbiblioteksfrågan inte är lika aktuell som hos cheferna 
ovan.308 Bland politikerna diskuteras huruvida en bokbuss kan agera som skol-
bibliotek och de kommer att investera i en ny buss om det är en tillräcklig åt-
gärd.309 En av dem antar att skolorna kommer att jobba som de har gjort tidigare 
tills det framkommer tydligare direktiv.310 Här ges återigen uttryck för ett avvak-
tande förhållningssätt. I väntan på tydligare direktiv vidtar man försiktighet. Sam-
tidigt nämns från politikernas håll att det är upp till nämnden, skolchef och biblio-
tekschef att definiera vad som menas med skolbibliotek så att direktiv sedan kan 
ges till respektive verksamhet. Jag ser de båda chefernas initiativ som en start-
punkt för vidare arbete, men kanske anses det inte som nog från politikernas håll.  
     Förändringar inom pedagogiken påverkar hur skolbibliotekens roll ser ut och 
samspelar med större, samhälleliga omdaningar såsom IKT-utvecklingen.311 Skol-
biblioteken är en av de verksamheter som genomgått en radikal förändring och 
skillnaderna mellan olika skolbibliotek är stora.312 Skolchefen har märkt ett para-
digmskifte när det gäller bibliotekens roll i samhället och hon tror att de kommer 
att användas på ett annat sätt i framtiden, inte minst tack vare de digitala möjlig-
heterna.313 Förhoppningsvis kan kommunen bli en del av utvecklingen och ta vara 
på de digitala möjligheter som finns för att ge eleverna tillgång till skolbibliotek.  
     Ofta är det från centrum som man styr de perifera områdena. Det fysiska av-
ståndet påverkar. Ju längre bort från centrum ett område ligger, desto mindre inte-
grerat är det.314 Hos informanterna går att skönja föreställningar om hur det är att 
bo i glesbygd och i storstad. På samma sätt som det finns förutfattade meningar 
om livet i glesbygd från omgivningen, finns föreställningar om hur det är att bo 

                                                
305 Informant S1 och B1 
306 Informant S1 
307 Informant R2 och R1 
308 Informant R1 
309 Informanter P1 och P2 
310 Informant P1 och P2 
311 Limberg (1998)  
312 Loertscher (2000) s. 3. 
313 Informant S1 
314 Nielsen (2003), s. 79. 
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där bland de som själva befinner sig på den platsen. Plats skapas inte bara i relat-
ion till sig själv utan även i samspel med andra platser. Det sker en klassificering 
och fördomar skapas om hur det är att leva där.315 I informanternas glesbygdstänk 
är utgångspunkten given: Krokoms kommun är en glesbygdskommun med andra 
förutsättningar. I Solstads rapport om glesbygdsskolor framhålls vikten av att för-
bereda sig på dessa skilda förutsättningar.316 Kanske bör medvetenhet om de speci-
fika förutsättningarna framgå tydligare även hos Skolverket så att det blir uppen-
bart vad som är godkänt utifrån lagen, t.ex. dispenser som skolchefen föreslår.  
     Bibliotekslagen nämner lämpligt fördelade skolbibliotek för att kunna stimu-
lera elevernas intresse för läsning och för att kunna tillgodose dem med material. 
Även här kommer glesbygdsperspektivet fram; skolchefen säger att det är omöj-
ligt med ett skolbibliotek på varje skola i Krokoms kommun. Det skulle möjligen 
fungera med ett skolbibliotek i varje skolområde och det är också vad som krävs 
för en ökad likvärdighet.317 Det handlar just om likvärdighet och inte likhet och ett 
hänsynstagande till de olika villkor som råder i och inom glesbygdsmiljöer.318 
Visst hade det varit enklare om förutsättningarna sett likadana ut för alla skolor 
och om det redan inför förändringarna funnits en likvärdighet. Men nu ser det inte 
ut så. Likväl är det lika viktigt för skolorna i Krokoms kommun som för andra 
skolor att hänga med i utvecklingen och till detta måste förutsättningar och resur-
ser ges. Jag anser också att det är viktigt att våga se möjligheter och hitta en ge-
mensam syn inom kommunen på vad ett skolbibliotek är och vilken central roll 
det har för eleverna.   

  

                                                
315 ibid 
316 Andræ Thelin och Solstad (2005).   
317 Informant S1 
318 Andræ Thelin och Solstad (2005).  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka föreställningar som finns om skol-
bibliotek. Avsikten är också att få en bild av hur informanterna tolkar den del av 
skollagen från 2011 som handlar om att alla elever ska ha tillgång till ett skol-
bibliotek. Genomgående för studien är glesbygdperspektivet och en tredje föresats 
med studien är därför att lyfta fram eventuella glesbygdsrelaterade tendenser och -
förhållningssätt i informanternas svar. För att ta reda på detta har bibliotekarier, 
bibliotekschef, rektorer, skolchef och politiker i Krokoms kommun intervjuats. 
Följande frågeställningar har besvarats: Vad finns det för föreställningar om skol-
bibliotek? Hur har man tolkat den del av skollagen som handlar om att alla elever 
ska ha tillgång till skolbibliotek och vilka reaktioner och konsekvenser har 
lagändringen gett? Hur ser situationen ut i idag i en glesbygdskommun som Kro-
koms kommun? På vilket sätt genomsyras informanternas perspektiv av de speci-
fika förhållanden som glesbygden står för? Som teoretisk utgångspunkt har an-
vänts Loertschers skolbiblioteksmodell som beskriver vilka delar som är centrala 
för ett fungerande skolbibliotek. Ett centrum-periferi-perspektiv har använts för 
att visa på de specifika förhållanden som glesbygden innebär. Studiens resultat 
visar att det finns olika föreställningar om vad ett skolbibliotek är och att infor-
manternas förförståelse och yrkesidentitet ofta präglar svaren. Det framkommer 
bl.a. att ett skolbibliotek är skolans nav och en plattform för kunskap. Såväl det 
fysiska som det digitala rummet framhålls som viktigt, även om uppfattningarna 
om hur stor plats de digitala resurserna får ta skiljer sig åt. Skolbiblioteket ska 
tillhandahålla ett brett sortiment av litteratur och många olika slags texter för att 
kunna tillgodose olika behov. Samarbete och integration är viktigt, liksom skol-
bibliotekarien, vars yrkesroll uppfattas på olika sätt. Tillgång till skolbibliotek 
handlar för informanterna t.ex. om ökat öppethållande, möjlighet att utnyttja en 
bredd av litteratur samt att nyttja kompetent skolbibliotekspersonal. Lagtexten om 
att varje elev ska ha tillgång till skolbibliotek tolkas av många av informanterna 
som otydlig och tolkningsbar och riktad främst till skolor i större städer. Tydlighet 
efterfrågas. Det finns en medvetenhet bland informanterna om de specifika gles-
bygdsvillkor som råder. Till dessa rådande glesbygdsförhållanden tar man hänsyn 
och ger förslag på alternativ som kan öka tillgängligheten för eleverna, såsom det 
digitala skolbiblioteket. Till detta krävs dock resurser.   
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