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The purpose of this master's thesis is to examine and compare the process of starting a school library at schools 
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to the principals and the persons responsible for the school library.
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In the interviews, I have examined the attitudes of the informants towards school libraries, if this attitude has 
changed during the process of starting the school library, the informants' experiences during this process and the 
informants' views on the school library as an agent for student achievement. I have used David V. Loertscher's  
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Inledning

Skolbibliotek – är det något tråkigt och otidsenligt? Eller är det skolans hjärta i en 
kreativ lärmiljö?

Sedan 2011 är alla svenska skolor enligt skollagen tvungna att ge sina elever 
tillgång till  skolbibliotek.  Hur skolbiblioteket ska ordnas, vad det ska innehålla 
och  vem som ska  sköta  det  säger  inte  skollagen,  och  det  finns  olika  sätt  att 
definiera ordet skolbibliotek. Skolinspektionen, som har till uppgift att inspektera 
och granska skolor,  har talat  om vad de bedömer vid sina inspektioner.  Bland 
annat ska skolbiblioteket ligga i skolans lokaler eller strax intill, biblioteket ska 
innehålla böcker och andra medier och ska vara anpassat till elevernas behov för 
att främja språkutveckling, stimulera till läsning och bidra till att eleverna når sina 
mål.1

Idag har inte  alla elever tillgång till  skolbibliotek.  Enligt statistiken saknar 
16 % av eleverna helt tillgång till skolbibliotek, och bara hälften av eleverna har 
tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat. Det finns ett otal olika varianter på 
hur man kan ordna ett skolbibliotek.2 Det har kommit undersökningar som visar 
att läsförståelsen hos svenska skolelever sjunker.3 Kanske kan kraven på tillgång 
till skolbibliotek vända den trenden? 

Många skolor är i färd med att starta och utveckla sina skolbibliotek för att 
leva upp till lagens krav. För de skolor som aldrig haft något skolbibliotek är det 
ett omfattande arbete. Jag är intresserad av att undersöka det arbetet.

Hur resonerar man på skolorna? Är skolornas huvudmän villiga att bekosta 
uppbyggnaden av skolbibliotek? Kommer det isåfall ha de resurser alla elever kan 
tänkas behöva för sitt skolarbete, vara bemannat av utbildad personal och öppet 
när eleverna behöver det? Eller blir det ett rum med böcker som med nöd och 
näppe klarar sig undan Skolinspektionens krav?

Vad är överhuvudtaget ett skolbibliotek? Är det ett  fysiskt rum i skolan med 
tryckta  böcker,  eller  är  det  främst  tillräckliga  medieresurser  som  ställs  till 
elevernas förfogande, och kunnig personal som kan lotsa dem?

För att få svar på dessa funderingar ville jag ta reda på mer. Jag har läst om 
skolor  och  skolbibliotek  och  besökt  skolor,  och  resultatet  har  blivit  en 
undersökning och jämförelse av två fristående skolor som båda är i färd med att 
1 Skolbibliotek (2011), informationsblad utgivet av Skolinspektionen.
2  Skolbibliotek 2012, s. 4.
3 PISA 2009 och PIRLS 2011.
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starta sina skolbibliotek. Skolorna ingår båda i organisationen Vittra, som ägs av 
utbildningsföretaget Academedia. Jag har besökt skolorna, intervjuat rektor och 
skolbiblioteksansvariga och har också intervjuat Academedias kvalitetschef för att 
få ett bredare perspektiv på uppsatsen. Min undersökning visar att de två skolorna 
delvis  har  valt  olika  tillvägagångssätt  för  sina  skolbibliotek,  främst  vad  gäller 
bemanningen och skolbibliotekets placering i skollokalen. De har båda två lagt 
ungefär lika mycket pengar på att köpa in ett ”startpaket” för skolbibliotek som 
deras  ägare  Academedia  erbjudit  dem.  I  detta  ingår  200  böcker,  datasystemet 
Freelib med dator och utrustning samt en utbildning. Den ena skolan, den mindre 
av de två, har valt att satsa på bemanning på halvtid, medan den större skolan inte 
har någon bemanning alls. Den mindre skolan har placerat sitt bibliotek öppet mitt  
i lokalen, medan den större skolan har lagt biblioteket i ett låst rum. Det förklaras 
till  viss del av att den mindre skolan är nybyggd medan den större fått lov att  
anpassa sina befintliga lokaler. Kanske kan skillnaderna också förklaras genom 
olika inställningar till skolbibliotek hos rektor och de skolbiblioteksansvariga? Jag 
vill undersöka vad de säger i intervjuerna för att se vilken syn på skolbibliotek de 
ger uttryck för, hur de upplevt arbetet med att starta skolbibliotek och hur de ser 
på skolbibliotekets roll för elevernas lärande. Skolorna och de intervjuade har fått 
fiktiva  namn.  Den  ena  har  fått  heta  Tallskolan,  med  rektor  Tora  och 
skolbiblioteksansvariga  Tina,  den  andra  Granskolan  med  rektor  Greta  och 
skolbibliotekarie Gunbritt.

För  att  analysera  intervjumaterialet  har  jag  använt  mig  av  David  V. 
Loertschers taxonomier för skolbibliotek, där jag valt att koppla de intervjuades 
utsagor  till  de  olika  nivåerna  av  tre  av  taxonomierna,  nämligen  ur 
skolbibliotekariens perspektiv, ur rektorns perspektiv och ur elevens perspektiv.4

4 Loertscher, D. (2000): Taxonomies of the School Library Media Program, s. 15.
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Syfte och frågeställningar

Syftet  med  min  uppsats  är  att  undersöka  och  jämföra  processen  att  starta 
skolbibliotek vid skolor som inte haft något skolbibliotek tidigare, och undersöka 
och jämföra hur rektorer och skolbiblioteksansvariga upplever denna process. För 
att ta reda på detta har jag besökt två sådana skolor, båda fristående grundskolor 
inom Vittra, och intervjuat rektor och skolbiblioteksansvariga.

Mina frågeställningar är:

Hur  upplever  rektorer  och  skolbiblioteksansvariga  arbetet  med  att  starta  ett 
skolbibliotek?

Vilken syn på skolbibliotek ger rektorer och skolbiblioteksansvariga uttryck för, 
och har den synen förändrats under processen med att starta skolbiblioteket?

Vilken  roll  menar  rektorer  och  skolbiblioteksansvariga  att  skolbiblioteket  kan 
spela för elevernas lärande?

Avgränsningar
Jag  har  valt  att  undersöka  två  skolor,  där  jag  intervjuat  rektorer  och 
skolbiblioteksansvariga, samt intervjuat Academedias kvalitetschef. Totalt har jag 
gjort sju intervjuer. Det hade förstås varit intressant att göra fler intervjuer, för att 
få ett rikare och mer nyanserat material att analysera. Det hade dock tagit för lång 
tid. Jag har heller inte valt att göra någon kvantitativ undersökning, t.ex. genom att 
skicka ut en enkät för att få ett större undersökningsmaterial med fler deltagare. 
Jag ville använda mig av kvalitativa intervjuer för att få fram tankar, känslor och 
attityder. Jag har avgränsat mig till Stockholmsområdet, och till grundskolor med 
klasser från förskoleklass till årskurs 9. När jag redovisar resultat och statistik har 
jag valt att utelämna de som rör gymnasieskolan och valt att endast ta med det 
som rör grundskolan.

I avsnittet om tidigare forskning har jag valt att begränsa mig till forskning om 
skolbibliotek och läsförståelse, och inte tagit med annan forskning om skolan, då 
det hade blivit ett alltför stort material.

7



Definitioner
Ordet  skolbibliotek kan definieras  på många olika sätt,  såväl i  lagrummen och 
myndigheters tolkningar, som i praktiken i arbetet ute på skolorna. Jag tar upp 
några av dessa definitioner i olika avsnitt i min uppsats. När jag beskriver de två 
skolor jag undersökt och den verksamhet de håller på att starta upp, har jag valt att 
använda ordet skolbibliotek,  även om man kan hävda att den ena skolan än så 
länge mer har ett obemannat bokrum.

Enligt  lärar-  och bibliotekariefacken bör  ordet  skolbibliotekarie användas  i 
betydelsen  ”fackutbildad  bibliotekarie  som  arbetar  på  ett  skolbibliotek”,  till 
skillnad från t.ex.  en lärarbibliotekarie,  som har lärarutbildning men ansvarar i 
någon  omfattning  för  skolbiblioteket.5 Det  har  jag  här  valt  att  frångå.  I  min 
undersökning bemannas den ena skolans  (”Granskolans”) bibliotek på halvtid av 
en person med lärarutbildning, den andra (”Tallskolans”) bemannas inte alls men 
en lärare har haft det mesta ansvaret för verksamheten där. Jag har valt att kalla 
den person som bemannar Granskolans bibliotek för skolbibliotekarien, eller bara 
bibliotekarien, eftersom ordet lärarbibliotekarie låter onaturligt i sammanhanget. 
Läraren som ansvarar för Tallskolans bibliotek kallar jag skolbiblioteksansvarig, 
eftersom hon inte har något i sin arbetsbeskrivning eller någon avsatt tid för att 
sköta  biblioteket.  Därför  kan  hon  rimligen  inte  kallas  bibliotekarie  eller 
bibliotekspersonal.

Jag  vill  definiera  begreppen  skolledare och  rektor.  Skolledare  är  ett 
samlingsnamn för  rektorer,  förskolechefer  och  andra med  ledande befattningar 
inom  skola  och  annan  utbildning.6 I  min  undersökning  har  jag  intervjuat  två 
rektorer och i den mån jag använder begreppet skolledare är det i sammanhang 
hämtade från annan litteratur.

Jag använder omväxlande begreppen pedagog och lärare, som helt synonyma. 
Ordet lärare är det som används i  officiella  sammanhang, t.ex.  lärarutbildning, 
lärarlegitimation. Ordet pedagog använder de intervjuade oftast själva. Jag tänker 
inte utreda varför utan konstaterar att båda orden här syftar på skolpersonal med 
lärarutbildning.

5 Bemanna  skolbiblioteken:  ett  verktyg  för  skolutveckling  (2006),  3  omarbetade  uppl.  Nationella 
Skolbiblioteksgruppen, s. 8.
6 SACO:s webbplats > Yrken A-Ö > Skolledare
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Bakgrund

I  det  här  avsnittet  vill  jag  ge  en  bakgrund  till  det  ämne  jag  valt  att  studera, 
fristående  skolors  arbete  med  att  starta  skolbibliotek.  Jag  ska  beskriva  de 
styrdokument  som  ligger  till  grund  för  skolbibliotekens  verksamhet,  hur  de 
styrdokumenten ändrats de senaste åren och hur detta påverkat skolbibliotekens 
situation  och  verksamhet.  Jag  tänker  också  nämna  de  viktigaste  aktörerna  på 
skolbibliotekens  område  –  myndigheter,  huvudmän  och  intresseföreningar.  Jag 
kommer ta upp fristående skolor, i synnerhet Vittra, samt redogöra för den senaste 
statistiken på skolbibliotekens område. Med den statistiken som grund beskriver 
jag hur skolbibliotek kan fungera, deras verksamhet och bemanning. Jag tar också 
upp  skolor  utan  skolbibliotek  och  om  det  uppmätts  någon  koppling  mellan 
förekomst av skolbibliotek och elevers studieresultat.

Styrdokument
Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft. Den innehåller en bestämmelse om 
elevers tillgång till skolbibliotek. Tidigare har regleringen av skolbibliotek funnits 
i  bibliotekslagen,  där  det  stod  att  det  skulle  ”finnas  lämpligt  fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt 
för  att  tillgodose  deras  behov  av  material  för  utbildningen”  i  grund-  och 
gymnasieskolan.7

Den bestämmelsen har ersatts med en hänvisning till skollagens nya paragraf 
om  skolbibliotek,  där  det  står  att  ”eleverna  i  grundskolan,  grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång 
till skolbibliotek”.8

Och vad gör det för skillnad då? Jo, ALLA elever omfattas. Bibliotekslagen 
kom  till  1996,  bland  annat  för  att  säkra  medborgarnas  tillgång  till  bra  och 
kostnadsfri biblioteksservice i alla landets kommuner. Vem som skulle fördela de 
där  skolbiblioteken  på ett  lämpligt  sätt  sägs  inte,  men eftersom det  inte  fanns 
särskilt många fristående skolor 1996 kan man anta att ansvaret för fördelningen 
föll  på  de  kommunala  skolornas  huvudmän,  dvs.  kommunerna.  Idag  är 

7 Bibliotekslagen 1996:1596, 5§.
8 Skollagen, 2 kap. 36§. 
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verkligheten en annan. 13 % av landets skolelever går i en fristående skola, och 
dessa  skolor  har  hittills  inte  haft  något  krav  på  sig  att  ordna  tillgång  till  
skolbibliotek för sina elever. Kulturrådets statistik från 2008 visade att 18 % av 
eleverna helt  saknade tillgång till  skolbibliotek.9 Skolbiblioteken var alltså  inte 
särskilt lämpligt fördelade, eftersom så många elever inte fick tillgång till  dem. 
Med skollagens nya bestämmelse om skolbibliotek omfattas alla elever i grund- 
och gymnasieskolan,  oavsett  om de går i kommunal  eller fristående skola, och 
dessutom omfattas elever i särskolan, specialskolan och sameskolan.

Men vad menas då med ”tillgång till skolbibliotek”? Hur då tillgång, och vad 
menas med ett skolbibliotek egentligen? Skollagen preciserar inte det, utan talar 
bara  om  att  eleverna  ska  ha  tillgång  till  dem.  Men  tittar  man  i 
regeringspropositionen,  förarbetet  till  skollagen,  kan  man  läsa  att  med 
skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier 
och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i 
skolans  pedagogiska  verksamhet  med  uppgift  att  stödja  elevernas  lärande”.  I 
propositionen  står  också  att  organiseringen  av  skolbiblioteksverksamheten  ska 
vara flexibel och tillgången till skolbibliotek kunna ordnas på olika sätt, beroende 
på de lokala förhållandena vid varje skola. Skolornas och elevernas olika behov 
och förutsättningar ska kunna medföra variation i anordnandet av skolbibliotek.10

I  bibliotekslagen  finns  fortfarande  krav  som gäller  både  folkbibliotek  och 
skolbibliotek.  Där står t.ex.  att  biblioteket  ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn  och  ungdomar  genom  att  erbjuda  böcker,  informationsteknik  och  andra 
medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till 
läsning.11

Det har också kommit nya läroplaner för grundskola och gymnasium, som på 
många sätt skiljer sig från de tidigare. De medför förändringar i skolornas arbete, 
bland annat är de mer detaljstyrande. Detta återkommer jag till längre fram. Ett 
nytt betygssystem med bokstavsbetyg från F till A har också genomförts. I den nya 
läroplanen för grundskolan,  förskoleklassen och fritidshemmet  (Lgr 11) nämns 
också skolbibliotek men bara i förbifarten, där står det inte mer än att rektorn har 
ansvar för det.12

I dessa olika styrdokument sägs alltså att  det ska finnas skolbibliotek som 
eleverna har tillgång till, att de kan se ut på olika sätt, vad skolbibliotekets syfte är 
och vad det ska innehålla. Men lagarna säger ingenting om hur skolbiblioteket ska 
bemannas.  I Litteraturutredningens betänkande  Läsandets kultur diskuterar man 
att införa krav på bemanning.13

9 Skolbibliotek 2008 (2009), Kulturrådet.
1 0 Den  nya  skollagen  –  för  kunskap,  valfrihet  och  trygghet  (2009),  Regeringens  proposition,  Prop. 
2009/10:165.
1 1 Bibliotekslagen 1996:1596, 9§.
1 2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, kap 2.8, s.18.
1 3 Läsandets kultur: slutbetänkande Litteraturutredningen (2012), SOU 0375-250X;2012:65, s. 397.
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En ny bibliotekslag är på gång, och i skrivande stund, april 2013, har lagrådet 
lämnat  sitt  yttrande över  regeringens förslag.  Den kommer  dock inte  innebära 
någon skillnad vad gäller skrivningen om  skolbibliotek, eftersom bibliotekslagen 
fortfarande  hänvisar  till  skollagen,  och  skollagen  talar  endast  om  att 
skolbiblioteken ska finnas men inte hur de ska skötas eller bemannas.14

Skolinspektionen  har  till  uppdrag  att  granska  skolor  och  att  bedöma 
ansökningar om att driva fristående skola. I dess informationsblad från 20110930 
står det så här:

Skolinspektionen bedömer att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha 
tillgång till skolbibliotek. Myndigheten kommer därför att utgå från dessa krav i tillsynen.

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 
avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 
elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.

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

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera 
till läsning.15

Dessa skrivningar har skolorna alltså att utgå från i arbetet med sina skolbibliotek.

Aktörer på skolbiblioteksområdet
Jag  kommer  här  ta  upp  några  av  de  viktigaste  aktörerna  på  skolbibliotekens 
område.

Skolverket
Skolverkets uppdrag är att styra, stödja, följa upp och utvärdera kommuners och 
skolors arbete, med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. 
De  informerar  om  skolbibliotek,  och  på  Skolverkets  webbplats  finns  en  stor 
mängd information och länkar om skolbibliotek som jag har haft nytta av i min 
informationssökning.16 

Skolinspektionen
Skolinspektionen har till uppdrag att granska skolor och att bedöma ansökningar 
om  att  driva  fristående  skola.  Om  inte  skolorna  åtgärdar  brister  som 
Skolinspektionen påtalat kan vite utdömas.17 456 ansökningar om att starta eller 
utöka en fristående skola fick avslag av Skolinspektionen under 2011. Av dem 
fick nära hälften avslag eftersom de inte bedömdes kunna ge sina elever tillgång 

1 4 Lagrådsremiss: Ny bibliotekslag (2013), Kulturdepartementet.
1 5 Skolbibliotek (2011), informationsblad utgivet av Skolinspektionen.
1 6 Skolverkets webbplats > skolutveckling > skolbibliotek.
1 7 Skolinspektionens webbplats > Om oss.
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till  skolbibliotek.18.  33  av  470  granskade  grundskolor  samt  30  av  114 
gymnasieskolor fick kritik för att de inte gav eleverna tillgång till skolbibliotek.19

Övriga aktörer
Nationella skolbiblioteksgruppen (NSG) är ett nätverk av svenska organisationer 
som har intresse av att bevara och utveckla skolbiblioteken, såsom Centrum för 
lättläst,  de  båda  lärarfacken,  DIK-förbundet,  Svensk  Biblioteksförening  och 
Sveriges  Författarförbund.  De  arbetar  för  utveckling  och  bemanning  av 
skolbiblioteken.  2006  gav  de  ut  broschyren  Bemanna  skolbiblioteken!  -  Ett  
verktyg för skolutveckling.  2011 skickade de ut brev till alla Sveriges skolledare 
där de tillsammans med Svensk Biblioteksförening uppmanade skolorna att satsa 
på sina skolbibliotek och bemanna dem.20 De delar varje år ut utmärkelsen Årets 
skolbibliotek.21 

Sveriges  kommuner är  huvudmän  för  kommunal  verksamhet  såsom 
folkbiblioteken och skolbibliotek vid kommunala skolor.  De har en gemensam 
organisation i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Skolbiblioteksföreningarna är  regionala  nätverk  för  skolbibliotekarier  och 
andra  som  arbetar  med  skolbibliotek.22 Dess  regionförening  Skolbibliotek  Öst 
publicerade 2008 den lilla  skriften  Tumregler  för  skolbibliotek,  som innehåller 
handfasta praktiska råd för skolbibliotekets verksamhet.

FN-organet  UNESCO utarbetade  1999  ett  s.k.  skolbiblioteksmanifest  som 
beskriver  skolbibliotekens  betydelse  för  elevers  lärande  i  hela  världen  och 
uppmanar ansvariga att se till att skolbiblioteken utvecklas och bemannas.23

Fristående skolor
1991  kommunaliserades  den  svenska  skolan,  och  året  därpå  infördes 
friskolereformen  som innebar  att  även elever  vid  fristående  skolor  får  samma 
skolpeng som elever vid kommunala skolor. Läsåret 2012/13 går drygt 13 % av 
grundskoleeleverna i fristående skolor. Det motsvarar 120 000 elever, fördelade 
på 790 st fristående skolor. I storstadskommunerna är andelen högre, 24 %. Elever 
i fristående grundskolor har högre utbildade föräldrar än elever i kommunal skola: 
drygt  hälften  av  eleverna  i  grundskolan  har  minst  en  förälder  med 
högskoleutbildning  och  på  fristående  skolor  är  andelen  nästan  68 %.  Andelen 

1 8 Antal avslag av ansökningar om tillstånd att starta fristående skola och utöka befintlig fristående skola  
efter avslagsgrund och verksamhetsform, riket, ansökningsomgång 2011 (2012). Skolinspektionen.
1 9 Begler, Ann-Marie, Friskolor bryter oftast mot krav på bibliotek, Göteborgsposten 2012-09-28.
2 0 Brev till skolledare (2011), Svensk biblioteksförening / Nationella Skolbiblioteksgruppen.
2 1 Nationella Skolbiblioteksgruppens webbplats.
2 2 Skolbibliotek.se – Sveriges regionala skolbiblioteksföreningars webbplats.
2 3 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006), Svenska unescorådet.
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elever med utländsk bakgrund är något högre i fristående skolor än i kommunala, 
21 % jämfört med 18 %.24

Vittra och Academedia
Vittra startade 1993, i samband med avregleringen av den svenska skolan. Idag 
omfattar Vittraskolorna ca 9 000 elever på drygt 30 förskolor och grundskolor. 
Hösten 2008 köptes Vittraskolorna av utbildningsföretaget Academedia.25

Academedia är Sveriges största utbildningsföretag med ca 8 000 medarbetare 
och ansvar för ca 44 000 elever i förskola, grundskola och gymnasium samt ca 
20 000  vuxenstuderande.  De  äger  ca  150  för-  och  grundskolor,  bl.a.  Vittra, 
Pysslingen och Fenestra,  ca 100 gymnasieskolor,  bl.a.  Didaktus,  IT-gymnasiet, 
Vittragymnasiet och Mikael Elias gymnasium, samt vuxenutbildning på 35 orter, 
bl.a. AcadeMedia Masters, Eductus och NTI-skolan. Omsättningen för 2010/11 
uppgick till 2 679,4 miljoner kr och resultatet efter skatt till 149,5 miljoner kr. Det 
ger en vinstmarginal på 5,6%. 

Sedan 2011 ägs Academedia-koncernen i sin tur av bolaget EQT, i alla fall till 
76,5%.26 EQT är ett riskkapitalbolag som köper, utvecklar och säljer företag. De 
ägs  i  sin  tur  av  de  internationella  investerare  som  investerat  kapital  i  deras 
fonder.27 Så långt Vittras ägare.

Vittra och skolbiblioteken
Vittra var  negativt inställda till flera avsnitt i den nya skollagen, så även kravet på 
tillgång till  skolbibliotek.  De presenterade sitt  remissvar  i  ett  pressmeddelande 
med rubriken  Skollagsförslaget är ett tragiskt uttryck för det rådande klimatet i  
svensk skolpolitik och och uttryckte sig såhär i remissvaret:

Skrivningarna om skolbibliotek i lagen är irriterande petiga. Vad vore problemet med en skola 
som ligger  granne  med Stadsbiblioteket?  Bör  man i  lag ställa  krav  på  hur  skolor  lägger 
resurser på just bibliotek om de säkerställs bättre och mer resurseffektivt på annat sätt? Första 
meningen  i  lagtexten  räcker  gott.  Fixeringen  vid  skolbibliotek  är  mycket  otidsenlig,  i 
synnerhet  som  man  i  lagen  inte  med  ett  enda  ord  nämner  övriga  resurser  som 
samhällsutvecklingen och informationssamhället ställer krav på.28

I Vittras skolor har man till stor del arbetat ämnesövergripande och tematiskt, och 
man  kritiserade  också  detaljstyrningen  i  lagförslaget,  och  menade  att 
lagstiftningen  blir  en  tillbakagång  istället  för  ett  anpassning  till 
samhällsutvecklingen.29 

2 4 Elever i obligatoriska skolan läsåret 2012/13 (2013), Skolverket.
2 5 Vittras webbplats > Om Vittra.
2 6 Academedias webbplats > Om Academedia > Bolagsinformation.
2 7 EQT:s webbplats.
2 8 RemissvarDen nya skollagen DS 2009:25, (2009) Vittra.
2 9 PRESSMEDDELANDE:  Skollagsförslaget  är  ett  tragiskt  uttryck  för  det  rådande  klimatet  i  svensk  
skolpolitik, Vittra (2009).
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Många av skolorna som ingår i  Academedia-koncernen har inte  haft  något 
skolbibliotek,  och  för  att  möta  lagens  krav  har  Academedia  gått  ut  med  ett 
erbjudande till sina skolor om att köpa ett s.k. startpaket. Det innehåller ca 200 
böcker,  som  levereras  från  Bibliotekstjänst,  dator  och  biblioteksdatasystemet 
Freelib, scanner och streckkoder samt en  utbildning i hur systemet fungerar.30

Skolbibliotekstatistik
Skolbibliotekens  verksamhet  vid  Sveriges  alla  grund-  och  gymnasieskolor 
undersöks regelbundet i enkäter, tidigare av Kulturrådet (2008 och 2012), numera 
av Kungliga Biblioteket  (2012).  Resultatet  presenteras  i  rapporter.  Man ställer 
bl.a.  frågor  om  det  finns  något  skolbibliotek  eller  någon  boksamling,  hur 
biblioteket organiseras och bemannas, vilka resurser som biblioteket förfogar över 
och vilka arbetsuppgifter som eventuell skolbibliotekarie har.

Skolbibliotek 2008
Kulturrådets statistik för 2008 visar att 250 000 elever, 18 %, helt saknade tillgång 
till  skolbibliotek,  främst gällde detta vid mindre skolor. 14 % av skolenheterna 
uppgav att de inte hade någon form av skolbibliotek, bokrum eller boksamling. 
Vid de fristående skolorna var antalet högre, 28 % av de fristående grundskolorna 
och 41 % av de fristående gymnasierna uppgav att de inte hade någon form av 
skolbibliotek eller boksamling.31 Två tredjedelar av landets skolenheter svarade att 
de hade någon form av skolbibliotek, och av dessa var det tre av fyra som hade 
avsatt tid för skolbiblioteket. Detta innebär att en fjärdedel av skolbiblioteken inte 
var  bemannade  med  någon  personal.  I  jämförelse  med  statistiken  från  2002 
föreföll andelen skolor med någon form av biblioteksverksamhet ha minskat, med 
förbehåll för osäkerhet eftersom underlagen och frågorna var olika.32

Resultatet av 2008 års undersökning gav upphov till starka reaktioner och en 
omfattande  debatt.  Man  kunde  konstatera  att  bibliotekslagens  och  skollagens 
skrivningar om skolbibliotek inte räckte till för att skolorna skulle ge alla elever 
tillgång till dem. I hög grad gällde detta vid fristående skolor. Detta ledde till att 
2010 års skollag fick en ny skrivning om skolbibliotek, nämligen att alla elever 
skulle ha tillgång till dem, även elever i fristående skolor.

Skolbibliotek 2012
I juni 2010 ändrades skollagen, 1 juli 2011 trädde den i kraft och Sveriges skolor 
var därmed i lag skyldiga att ge sina elever tillgång till skolbibliotek. I början av 

3 0 Intervju med Ingela Gullberg, Academedia.
3 1 Skolbibliotek 2008 s. 19.
3 2 Skolbibliotek 2008, s. 6.
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2012 samlade Kungliga Biblioteket, sedan 2011 ny samordnande myndighet för 
landets bibliotek, in ny statistik från Sveriges samtliga grund- och gymnasieskolor, 
som  sammanställdes  i  rapporten  Skolbibliotek  2012.  Något  anmärkningsvärt  i 
resultatet är att inte särskilt mycket har hänt sedan statistiken för 2008. Det har 
inte  skett  någon  säker  ökning  av  andel  skolenheter  som  har  tillgång  till 
skolbibliotek sedan föregående mätning 2008. 210 000 elever i grundskolan och 
gymnasiet har inte tillgång till skolbibliotek på den skolenhet som de går på. Det 
motsvarar 16 % av eleverna och 29 % av skolenheterna. Skolenheter som inte har 
tillgång till skolbibliotek bryter mot skollagen, konstateras det i rapporten.33 Alla 
skolbibliotek är inte bemannade – närmare hälften av eleverna saknar tillgång till 
skolbibliotek  eller  tillgång till  ett  bemannat  skolbibliotek.  Av  de  obemannade 
skolbiblioteken är vissa öppna för alla elever, vissa bara för enskilda klasser. Så 
även om det finns ett  skolbibliotek är det inte säkert att  det tillgängliggörs för 
eleverna  av  utbildad  personal.  Många  bemannade  skolbibliotek  har  så  låg 
bemanning att ansvarig personal inte hinner med att utföra mer än grundläggande 
administration. Pedagogiskt arbete, såsom undervisning i informationssökning och 
källkritik,  hjälpa  elever  med  lässvårigheter  eller  arbeta  med  läsfrämjande, 
förekommer inte alltid.

Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är skolbibliotek och vad som är en 
boksamling.  I enkäten  definieras  skolbibliotek  som ”en gemensam samling av 
skön- och facklitteratur och andra medier som är alfabetiskt/systematiskt ordnad. 
Här avses inte bokrum/-samlingar med enbart läroböcker eller klassuppsättningar 
av olika skönlitterära eller faktaböcker, inte heller någon typ av samling som inte 
är systematiskt ordnad.”34 Svarade skolan ja på frågan om de hade det, ansågs de 
ha ett skolbibliotek. Men det är stora variationer mellan skolorna. Skolbiblioteket 
kan vara ett obemannat låst rum med böcker i bokstavsordning, men utan katalog 
och dit eleverna bara får gå med en lärare, och som sköts av lärare eller annan 
skolpersonal  utanför  ordinarie  arbetstid.  Eller  så  kan det  vara en öppen lokal, 
bemannad  hela  skoldagen av  utbildad  personal,  dit  eleverna  kan gå för  att  få 
kvalificerad hjälp att hitta material och information för sina studier eller sin fritid, 
och där personalen även arbetar läsfrämjande och medverkar i det pedagogiska 
arbetet. Och alla tänkbara varianter däremellan. Många skolenheter uppger att de 
inte har något skolbibliotek, men att de nu ska starta ett eftersom skollagen kräver 
det.35 Så  på  längre  sikt  kanske  vi  får  se  fler  skolor  med  skolbibliotek.  Flera 
svaranden berättar om brist på tid, brist på pengar och ibland även brist på stöd 
och intresse från skolledningen för skolbiblioteket.36  

3 3 Skolbibliotek 2012, s. 4.
3 4 Skolbibliotek 2012, s. 9.
3 5 Skolbibliotek 2012, s. 11.
3 6 Skolbibliotek 2012, s. 44.
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Hur fungerar ett skolbibliotek?
Som jag nämnt i stycket om skolbibliotekstatistik ovan finns det många varianter 
på  hur  skolbibliotek  kan  skötas.  Jag  använder  mig  här  av  den  indelning  av 
funktioner som används i rapporten Skolbibliotek 2012.

Funktionalitet och organisation
Placeringen av skolbiblioteket har betydelse för hur eleverna kan nyttja det. 97 % 
av skolorna som svarat att  de har skolbibliotek,  har det i  direkt samband med 
skolans lokaler, eller så nära att eleverna hinner gå fram och tillbaka och söka 
information under en lektion.37 Ligger biblioteket längre bort är det inte längre på 
”rimligt avstånd”, som sägs i Skolinspektionens krav på skolbibliotek,  som jag 
tidigare nämnde.

Många skolor delar sitt skolbibliotek med annan skolenhet, och det är också 
vanligt  att  skolan  samarbetar  med  ett  folkbibliotek.  Samarbetet  kan  vara  ett 
integrerat  folk-  och  skolbibliotek,  dvs.  att  skolans  bibliotek  ingår  i 
folkbiblioteksorganisationen  och  allmänheten  har  tillträde  till  biblioteket,  efter 
politiskt  beslut  i  kommunen.  25 % av  skolbiblioteken  fungerar  samtidigt  som 
folkbibliotek.38 Folkbibliotekets personal kan även stå för bemanning och inköp 
för skolans räkning och delta i den pedagogiska verksamheten. I vissa kommuner 
sköter folkbiblioteket  de kommunala  skolbiblioteken,  i  många fall  sköts  de av 
skolan lokalt. Det förekommer också att skolan köper tjänster av folkbiblioteket 
eller  att  avtal  skrivs  om  en  viss  servicenivå.  Vissa  folkbibliotek  tar  emot 
skolklasser  för  boklån,  bokprat  och  andra  aktiviteter  som  en  del  av  sin 
verksamhet, andra inte.

Skolbibliotekets  katalogsystem  är  viktigt  för  att  ge  eleverna  tillgång  till 
beståndet.  Finns  medierna  förtecknade i  ett  datoriserat  katalogsystem som alla 
elever och lärare kommer åt och vet hur det fungerar, är det lättare att se vad som 
finns,  var  det  finns  och  om det  är  utlånat.  Hälften  av  skolbiblioteken  har  ett 
datoriserat  katalogsystem som är  sökbart  för  alla.  17 % av skolorna har  ingen 
datoriserad katalog utan ställer upp böckerna på något systematiskt sätt. 39 Det kan 
fungera  om  det  inte  finns  så  många  böcker,  men  kan  bli  krångligt  och 
oöverskådligt.

Läromedelshanteringen kan skötas av skolbiblioteket, men detta är vanligast 
vid stora skolor  med väl  bemannade bibliotek.  Det  kan ge fördelar  för  skolan 
genom att man får överblick över vilka läromedel skolan förfogar över och kan 
samordna  läromedelsresurserna  bättre.  När  eleverna  måste  låna  läromedel  i 
skolbiblioteket  medför  det  också  fler  biblioteksbesök  vilket  kan  ge  positiva 
effekter för bibliotekets verksamhet.
3 7 Skolbibliotek 2012, s. 11.
3 8 Skolbibliotek 2012, s. 11.
3 9 Skolbibliotek 2012, s. 13.
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Tillgänglighet, personal och öppettid
De  skolor  som  har  skolbibliotek  satsar  olika  mycket  på  bemanning  och 
öppethållande. En fjärdedel har inga avsatta personaltimmar alls för sitt bibliotek, 
det är alltså obemannat. Hur de då kan sköta sitt skolbibliotek framgår inte, det 
kan vara tid som tas från annan arbetstid eller som utförs på ledig tid. Ansvaret för 
att sköta skolbiblioteket kan då ligga på någon eller några i personalen, eller så är 
det ingens eller allas ansvar. Eleverna får sköta sig själva i biblioteket eller får 
hjälp av sin lärare. Vissa obemanande skolbibliotek är låsta och kan öppnas av 
personal när de går dit med klassen, vissa bibliotek är öppna så att eleverna har 
tillgång  till  beståndet  hela  tiden.  Av  de  skolor  som  väljer  att  bemanna  sitt  
bibliotek  finns  stora  variationer,  allt  från  några  timmar  i  veckan  till  hela 
skoldagen.Vissa håller bara öppet under de bemannade timmarna, vissa mer. 16 % 
av skolenheterna har tillgång till en heltidstjänst eller mer på skolbiblioteket, men 
i medeltal utgörs bemanningen av en halvtidstjänst.

Vem är det då som bemannar biblioteket? Jo, på 35 % av skolenheterna som 
har ett skolbibliotek är det en person med biblioteks- och informationskompetens, 
på  23 %  av  skolorna  en  lärarbibliotekarie.  Biblioteksassistent  och  ”Övrig 
utbildning” är också vanliga kategorier – de ”övriga” kan t.ex. vara fritidsledare, 
skolassistenter eller förskollärare.40 Det finns både för- och nackdelar med olika 
former av bemanning. En lärare med ansvar för skolbiblioteket har pedagogisk 
kompetens  och erfarenhet,  vana vid  att  arbeta  med barn och ungdomar,  är  en 
självklar  del  i  kollegiet,  känner  de  andra  lärarna  och  vet  hur  skolans  värld 
fungerar. Dock kan det saknas kompetens i biblioteks- och litteraturfrågor. För en 
biblioteksutbildad person utan erfarenhet från skolan gäller det omvända.

Tillgången på anpassat  material  varierar  mycket  på skolbiblioteken.  Av de 
skolor som har skolbibliotek, uppger knappt hälften att de har titlar på andra språk 
för elever med utländsk härkomst,  60 % uppger att  de har ett  eget bestånd av 
anpassade medier för lässvårigheter, och knappt hälften hade ett talbokstillstånd 
från TPB (nuvarande MTM).41

Pedagogisk funktion
På de skolor som har ett skolbibliotek, har 75 % av dem arbetstid avsatt för arbetet 
i biblioteket. Vad gör då personalen på den tiden? Vilka pedagogiska funktioner 
kan  de  uppfylla  utöver  det  praktiska  och  administrativa  arbetet  med 
skolbiblioteket?  KB  frågade  skolorna  om  nio  pedagogiska  aktiviteter: 
undervisning  i  informationssökning,  undervisning  i  källkritik,  läsfrämjande 
aktiviteter,  fjärrlån,  planera  medieinköp  tillsammans  med  lärarna,  delta  i 
planeringsmöten, särskilda insatser för elever med lässvårigheter, hjälpa eleverna 
att välja nivåanpassat mateiral för skolarbetet och för läsning utanför skolarbetet.

4 0 Skolbibliotek 2012, s. 16-19.
4 1 Skolbibliotek 2012, s. 21.
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På varje fråga svarade ungefär hälften av skolenheterna att de utförde dessa 
aktiviteter. Flest, 65 %, uppgav att de hjälpte eleverna med att välja nivåanpassat 
material för läsning utanför skolarbetet, dvs skönlitteratur att läsa som bänkbok 
eller hemma. Undervisning i källkritik ägnade sig bara 26 % åt.42

Att inte just den som ansvarar för skolbiblioteket utför dessa arbetsuppgifter 
betyder inte att skolan struntar i dem. Många av de svarande skolenheterna uppger 
att det ligger på ämneslärarna att undervisa eleverna i informationssökning och 
källkritik.  Läsfrämjande  och  att  hjälpa  till  att  välja  böcker  ligger  ofta  på 
svensklärarnas ansvar. Många skolor hänvisar till samarbete med eller besök på 
det lokala folkbiblioteket.43 Om den som ansvarar för skolbiblioteket är en lärare 
på  skolan  kan samarbetetet  på  planeringsmöten  och gemensamma  medieinköp 
komma automatiskt.

Resurser
Skolornas resurser skiljer sig mycket åt, och också de resurser man lägger på sina 
eventuella skolbibliotek. Endast ett fåtal skolenheter kunde lämna exakta uppgifter 
om sitt bestånd. Det man kunnat mäta är att de kommunala skolorna oftast har ett 
större bestånd än de fristående, vilket inte är så konstigt eftersom de kommunala 
skolbiblioteken  oftast  funnits  längre  tid  än  de  fristående.  Beståndet  uppgår  i 
medeltal  till  19 exemplar per elev.44 Vad gäller nyförvärv köpte skolorna under 
2011 in ungefär en bok per elev, till en kostnad av ca 90 kr.45Utlånen är svåra att 
beräkna eftersom många skolbibliotek  inte  registrerar  några lån,  men  om man 
utgår från de skolor som kunde lämna exakta uppgifter uppgår utlånen till drygt 9 
lån per elev och år under 2011.46

Datorer istället för skolbibliotek?
Långt ifrån alla skolenheter har tillgång till skolbibliotek. Kan elevernas tillgång 
till datorer, smarta telefoner och surfplattor ersätta biblioteket? Om eleverna ska 
kunna sköta sin kunskapsinhämtning via internet krävs att det finns IT-resurser så 
det räcker, men också att det finns tillräckligt med kompentent personal som kan 
vägleda eleverna i deras kunskapssökning. (Hur elevernas privata smarta telefoner 
används i skolarbetet, i skolan och hemma, är en fråga som inte tas upp här.) KB 
har undersökt datortätheten i skolorna och funnit att det finns fler datorer och färre 
skolbibliotek i de fristående skolorna än i de kommunala. Man ställde frågan om 
antal  datorer  i  anslutning  till  skolbiblioteket,  om eleverna  får  en  egen dator  i 
skolan  och om skolan  hade  trådlöst  nätverk.  De fristående skolorna  hade  fler 
datorer, det var vanligare med en egen dator till varje elev och hade oftare trådlöst 
4 2 Skolbibliotek 2012, s. 23.
4 3 Skolbibliotek 2012, s. 23.
4 4 Skolbibliotek 2012, s. 30.
4 5 Skolbibliotek 2012, s. 31.
4 6 Skolbibliotek 2012, s. 31.
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nätverk. Det var inte så vanligt att skolorna lånade e-böcker, men det var också 
svårt att mäta.47

Om  god  tillgång  till  datorer  kan  ersätta  tillgång  till  tryckta  medier  i  ett 
skolbibliotek, framgår inte av undersökningen. Det krävs god samordning och god 
vägledning av kompetent personal om eleverna ska kunna dra nytta av de enorma 
möjligheter till kunskap som finns på nätet.

Skolor utan skolbibliotek, hur ser de till att deras elever får tillgång till alla de 
funktioner som ett skolbibliotek skulle kunna uppfylla? Hur ser de till att eleverna 
får  tillgång  till  skön-  och  facklitteratur,  läsfrämjande,  undervisning  i 
informationssökning och källkritik? De skolenheter som svarade hänvisade främst 
till hög datortäthet på skolan, samarbete/utnyttjande av folkbiblioteket, boklådor 
och depositioner samt centrala webbaserade funktioner i kommunerna.48

Koppling mellan elevers studieresultat och skolbiblioteket
I rapporten Skolbibliotek 2012 undersöks om man kan se någon koppling  mellan 
elevernas studieresultat  och förekomsten av skolbibliotek på deras skolor. Man 
hämtade från Skolregistret uppgifter om slutbetygsmedelvärdet i grundskolornas 
och gymnasiernas  avgångsklasser  2011,  och såg att  de tenderar  att  vara något 
högre på skolor som har tillgång till skolbibliotek. Men, konstaterar författarna, 
måttet  är mycket grovt och resultatet  bevisar inte att det beror på att  det finns 
skolbibliotek  på  skolan.  Det  kan  till  exempel  också  bero  på  att 
kunskapsorienterade elever  söker  sig  till  skolor  som har  bra  resurser,  som till 
exempel skolbibliotek. Man kan också se att elever vid fristående skolor överlag 
har bättre betyg än elever vid kommunala. Elever vid fristående grundskolor utan 
skolbibliotek har faktiskt betydligt högre slutbetygsmedelvärde (216,26) än elever 
vid kommunala grundskolor med skolbibliotek (205,71).

Man kan se en liten tendens till att hur skolbiblioteket fungerar kan påverka 
elevernas studieresultat.  Slutbetygsmedelvärdet  på skolenheter som har tillgång 
till  ett  skolbibliotek  som  fungerar  som  pedagogisk  resurs,  är  något  högre  i 
avgångsklasserna än på de skolenheter som inte har tillgång till ett skolbibliotek. 
Med pedagogisk resurs  menas  att  man utför  de arbetsuppgifter  jag redovisade 
ovan: undervisning i informationssökning, undervisning i källkritik, läsfrämjande 
aktiviteter,  fjärrlån,  planera  medieinköp  tillsammans  med  lärarna,  delta  i 
planeringsmöten, särskilda insatser för elever med lässvårigheter, hjälpa eleverna 
att välja nivåanpassat material för skolarbetet och för läsning utanför skolarbetet.49

4 7 Skolbibliotek 2012, s. 34.
4 8 Skolbibliotek 2012, s. 37.
4 9 Skolbibliotek 2012, s. 28.
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Tidigare forskning

Jag  ska  i  detta  avsnitt  ta  upp  forskning  som  är  relevant  för  mitt  ämne, 
skolbibliotek. Det finns en hel del forskning kring skolbibliotek, både i Sverige 
och internationellt, som på olika sätt rör skolbibliotekens betydelse för elevernas 
lärande.  Närliggande områden som forskning om skolan,  lärande,  läsning eller 
folkbibliotekens  verksamhet  tar  jag  inte  upp  då  det  skulle  bli  ett  alltför  stort 
område.  Dock  tar  jag  upp  studierna  PISA och  PIRLS som redovisar  svenska 
elevers kunskap i läsförståelse, även om de inte specifikt tar upp skolbibliotek.

Amerikansk skolbiblioteksforskning
Jag vill nämna något om den amerikanska forskningen om skolbibliotek, eftersom 
de  studier  som  genomförts  där  under  de  senaste  decennierna  är  större,  mer 
övergripande och djupgående än de som utförts i Sverige. Man forskar givetvis 
om  skolbibliotek  även  i  andra  länder,  men  en  fullständig  redogörelse  för 
internationell skolbiblioteksforskning skulle ta för stort utrymme, och det är de 
amerikanska  skolbiblioteksforskarna  som  fått  mest  genomslagskraft  och 
uppmärksamhet  i  Sverige.  I  den  amerikanska  forskningsöversikten  School  
Libraries  Work!,  utgiven  2008  av  den  amerikanska  National  Commission  on 
Libraries and Information Services (NCLIS) redogörs för forskningsprojekt som 
studerat  hur  förekomsten  av  skolbibliotek  inverkar  på  elevers  studieresultat. 
Forskningsresultaten hämtas från flera olika delstater i USA och visar att elever 
vid skolor där det finns skolbibliotek med generösa öppettider och goda resurser, 
bemannade  med  kompetent  personal  som  deltar  aktivt  i  skolans  pedagogiska 
verksamhet, får bättre studieresultat.

David V. Loertscher är en amerikansk forskare, professor vid San José State 
University/School  of  Library  and  Information  Science,  som  forskat  kring 
skolbibliotek  och hur  de  kan  bidra  till  elevernas  lärande.50 Han har  i  sin  bok 
Taxonomies for the school library media program (ny omarbetad upplaga 2000) 
utformat olika taxonomier, system i olika nivåer, som tar upp integration mellan 
skolbibliotek och skolundervisningen, från olika perspektiv. Jag har använt tre av 

5 0 SLIS/SJSU:s webbplats > Research > David V. Loertscher
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dessa taxonomier för att analysera mitt intervjumaterial och behandlar dem mer 
utförligt i avsnittet om teoretiska utgångspunkter.51

Ross Todd är forskare vid Rutgers University, New Jersey, USA / Center for 
International Scholarship in School Libraries (CISSL) och har i ett flertal studier 
undersökt  bl.a.  informationskompetens,  kunskapsstrukturer  och  elevers  syn  på 
nyttan av skolbibliotek. 2003 publicerades den s.k. Ohio-studien, där Ross Todd 
och  Carol  Kuhlthau  presenterade  resultatet  av  en  undersökning  där  13 000 
studenter  och  900  lärare  tillfrågades  om  hur  eleverna  blev  hjälpta  av 
skolbiblioteket.52 I den senast publicerade studien har man via en enkät undersökt 
över 700 skolbibliotekarier i New Jersey. Studien visade att skolbibliotekarierna 
bidrog till förbättrade studieresultat hos eleverna, bättre informationskompetens, 
ökat läsintresse och läsförståelse.  I rapporten  The New Jersey Study of  School  
Libraries: One Common Goal – Student Learning, som publicerades 2011, visas 
också att framgångsrika skolbibliotek bl.a. fungerar som lärcentra, tätt knutna till 
lärarnas undervisning, och att det hjälper eleverna att bli informationskompetenta 
medborgare i ett digitalt, kunskapsbaserat samhälle.53

Ross  Todd  har  mycket  utbyte  med  svensk  biblioteks-  och 
informationsvetenskaplig forskning. Maud Hell presenterar hans forskning i boken 
Skolbiblioteksutveckling  –  skolutveckling,  och  menar  att  han  har  fört  med  sig 
forskning, idéer och debatt  från USA, som förnyat skolbiblioteksdiskussionen i 
Sverige.54

 Keith Curry Lance är en annan amerikansk skolbiblioteksforskare som drivit 
ett flertal större studier om skolbibliotekens betydelse, senast i Pennsylvania i en 
studie vid över 2000 skolor: Pennsylvania School Libraries Pay Off: Investments  
in Student Achievement and Academic Standards, publicerad 2012.55

Carol C. Kuhlthau, professor II emerita vid CISSL, Rutgers University, New 
Jersey,  har  också  forskat  om skolbibliotek  och  lärande,  och  hennes  forskning 
grundar  sig  på  den  s.k.  informationssökningsprocessen,  som  utgår  från 
användarnas perspektiv vid användning och sökande av information.56 En central 
del av denna process är den s.k. osäkerhetsprincipen, som innebär att användaren 
upplever  kognitiv  och  känslomässig  osäkerhet  i  olika  stadier  av  sitt  sökande. 
Vanligen ökar osäkerheten när man kommit en liten bit in i sitt sökande,  och det 
är vid dessa moment av osäkerhet som man kan behöva hjälp att komma vidare. 
Kuhlthau har utvecklat sin teori vid empiriska studier av informationssökning hos 
studenter  och  biblioteksanvändare  och  hennes  resultat  har  blivit  mycket 
inflytelserika. Hennes teori visar på betydelsen av att det finns hjälp att få när man 

5 1 Loertscher, D. (2000), Taxonomies of the School Library Media Program, s.15.
5 2 Todd, R. och Kuhlthau, C. (2004), Student Learning through Ohio School Libraries.
5 3 Todd, R., Gordon, C. och Lu, Y. (2011),  One Common Goal: Student Learning – Report of Findings and  
Recommendations of the New Jersey School Library Survey Phase 2
5 4 Hell, M. (2011), Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling, s. 17.
5 5 Keith Curry Lances webbplats > About Keith.
5 6 Carol Kuhlthaus webbplats.
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kör  fast  och  upplever  förvirring,  osäkerhet  och  frustration  i  sitt 
informationssökande.57 Där kan lärare och skolbibliotekarie ha en viktig roll för att 
lotsa eleverna vidare.

Svensk skolbiblioteksforskning
Stora  studier,  med  omfattande  empiriskt  underlag  utförda  under  längre  tid, 
liknande de amerikanska som tidigare omnämnts, har inte utförts i Sverige. Därför 
är det är svårt att peka på forskningsresultat som otvetydigt visar att bemannade 
välutrustade  skolbibliotek  leder  till  att  eleverna förbättrar  sina resultat.  Många 
faktorer påverkar elevernas studieresultat och tillgång till skolbibliotek med olika 
grad av pedagogisk verksamhet, är bara en av dem.

Mindre studier och utvärderingar kring skolbibliotek finns det dock gott om, 
och  många  visar  på  ett  positivt  samband  mellan  elevers  prestationer  och 
läsförmåga  och  satsningar  på  skolbibliotek.  Louise  Limbergs  Skolbibliotekets  
pedagogiska  roll  –  en  forskningsöversikt från  2002  och  Jenny  Henning 
Ingmarssons  Elevers  kunskapsarbete  i  skolbiblioteket  –  en  kunskapsöversikt, 
sammanställd  på  uppdrag  av  Nationella  Skolbiblioteksgruppen  2010,  är  båda 
övergripande översikter över forskning på skolbibliotekens område.  Ingmarsson 
tar  upp såväl  avhandlingar  som rapporter,  artiklar,  uppsatser  och metodböcker 
inom och utanför det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet.

Kerstin Rydbeck har i Spelar skolbibliotek en roll? 2009 redovisat arbetet i en 
forskningscirkel om skolbibliotek. Resultat från fem olika lokala projekt beskrivs. 
Gemensamt för de fem forskningsprojekten är att de alla visar på skolbibliotekens 
stora betydelse för elevernas lärande.

Maud Hell presenterar i  Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling från 2011 
en kortfattad översikt över forskning, kvalitetsarbete och utvecklingsprojekt kring 
skolbibliotek, främst i Sverige.

Louise Limberg, professor emerita vid Högskolan i Borås, forskar bl.a. kring 
elevers  informationssökning  och  lärande  i  förhållande  till  skolbibliotek.58 
Exempelvis har hon, tillsammans med Mikael Alexandersson, 2004 sammanställt 
forskningsrapporten  Textflytt  och  sökslump  –  informationssökning  via  
skolbibliotek. Den tar bl.a. upp elevers underssökande arbetssätt och  belyser hur 
samarbetet  mellan  lärare  och  skolbibliotekarier,  och  skolbiblioteket  som  ett 
lärande  rum,  kan  utvecklas.  Även  forskaren  Anna  Lundh  skriver  om  barns 
undersökande arbetssätt, t.ex. i sin avhandling Doing Research in Primary School  
–  Information  Activities  in  Project-Based  Learning.59 Hon  konstaterar  att 
projektbaserad undervisning numera är vanligt förekommande i svenska skolor, 
5 7 Kuhlthau, C. (2013), Information Search Process.
5 8 LinCS webbplats > Members > Louise Limberg.
5 9 LinCs webbplats > Members > Anna Lundh.
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och används allt mer allt eftersom grundskolan har datoriserats. Hon har undersökt 
hur barns informationskompetens tar form under de tidiga skolåren då de arbetar 
med  IKT  vid  projektbaserad  undervisning,  de  ”forskar”.  Hon  urskiljer  ett 
ambivalent förhållningssätt till IKT hos lärarna, och konstaterar att eleverna ges 
ett  stort  ansvar  i  de komplexa  aktiviteter  som det  är  att  söka information  och 
sammanställa text. Hon menar att eleverna behöver mer stöd i processen och inte 
lämnas ensamma med krävande och komplicerade projektbaserade uppgifter. Hon 
menar att de nya metoderna och redskapen kolliderar med de traditionella som 
också används inom skolan.60

Rapporter om skolbibliotek
Jag redogör här för en rapport om skolbibliotek och lättläst och en om det digitala 
biblioteket, eftersom jag tycker det är texter som till viss del har med ämnet för 
min uppsats att göra.

Skolbibliotek och lättläst
Även andra undersökningar har gjorts på senare år, och ett exempel är en rapport 
från  Centrum för  Lättläst  och  Lärarförbundet  som kom 2011,  Läsförmåga en 
demokratifråga  –  betydelsen  av  bemannade  skolbibliotek.  Den  undersökte 
grundskolornas tillgång till  skolbibliotek och deras möjligheter att  möta elever 
med lässvårigheter. Av de skolor som hade skolbibliotek, svarade många att de 
hade ganska god tillgång till resurser för att möta elever med lässvårigheter, t.ex. 
lättlästa böcker, kunskap om litteratur för olika behov och specialkompetens kring 
läsutveckling, men flera skolledare påpekade att det behövdes ytterligare sådana 
resurser.61

Ett bemannat skolbibliotek med pedagogiskt kunnig bibliotekspersonal är centralt i arbetet för 
att öka elevernas läsintresse och tillfredsställa deras behov av böcker och annan information 
under utbildningen. Dagens skola bygger på att kunskap aktivt söks upp av eleverna själva. 
Men det kräver att det finns pedagogiskt kunnig bibliotekspersonal som kan fånga upp elever 
med lässvårigheter och vägleda dem fram till rätt typ av material i informationsflödet. Det är  
viktigt  för  alla  elever,  men särskilt  nödvändigt  för  elever  med lässvårigheter.  Elever med 
lässvårigheter undviker ofta svårigheterna och läser sällan. Om de inte ges tillräckligt stöd 
finns därför stora risker att eleven inte läser alls och därmed minskar läsförmågan ytterligare. 
Det får i  längden konsekvenser för elevens läsutveckling och förmåga att  tillgodogöra sig 
undervisningen i alla ämnen. En svag läsare får inte bara problem i ämnet svenska, utan även i  
andra  ämnen som matematik och naturkunskap.  I  längden får  det  också konsekvenser  för 
elevens möjligheter till vidareutbildning, möjligheter att söka och få ett arbete och även att 
delta i den demokratiska processen.62

6 0 Lundh, A. (2011), Doing Research in Primary School, s. V-VI.
6 1 Läsförmåga en demokratiförmåga – betydelsen av bemannade skolbibliotek  (2011), Centrum för Lättläst / 
Lärarförbundet, s. 9.
6 2 Läsförmåga en demokratiförmåga – betydelsen av bemannade skolbibliotek  (2011), Centrum för Lättläst / 
Lärarförbundet, s. 10.
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Centrum för Lättläst och Lärarförbundet betonar här vikten av att skolbiblioteken 
bemannas med personal som har kompetens att möta barn med lässvårigheter, och 
att det finns tillräckliga resurser för dem. Detta har betydelse både på kort och 
lång sikt.

Det digitala biblioteket
Krister Widell och Mats Östling har 2012 på Sveriges kommuner och landsting, 
SKL:s  uppdrag  färdigställt  rapporten  Det  moderna  skolbiblioteket  –  en  
framtidsskiss. Det är en ”övergripande studie av ett modernt skolbiblioteks olika 
funktioner och uttryck med sikte fem år framåt i tiden”63. Författarna pekar ut ett 
antal områden som är viktiga för skolbiblioteken att utveckla, med fokus på det 
digitala biblioteket. De betonar att biblioteken påverkas starkt av övergången från 
pappersbaserade  till  digitala  medier  och  problematiserar  skollagens  och 
Skolinspektionens  betoning av skolbiblioteket  som fysiskt rum.  Skolbiblioteket 
kan sällan ha alla  de fysiska resurser som behövs för  att  uppfylla  alla  elevers 
behov, det kommer alltid finnas behov av fler böcker, mer arbetstid och högre 
kompetens. Det digitala biblioteket är en lika viktig del av skolbiblioteket som det 
fysiska rummet,  med  möjlighet  att  hantera  ett  bredare utbud av  resurser.  Alla 
resurser som används i skolbiblioteket kan samlas på ett ställe, såväl katalog över 
alla fysiska medier inklusive läromedel, som e-texter, länkar och databaser samt 
egenproducerade arbeten av lärare och elever. Skolbibliotekarien måste också vara 
aktiv i det digitala biblioteket för att nå ut bättre. Videokonferenser och interaktiva 
skrivtavlor är exempel på att skapa möten utanför biblioteksrummets väggar och 
öppettider. Författarna betonar att samverkan mellan kommuner, leverantörer och 
andra  aktörer  måste  till  för  att  skapa  de  digitala  strukturer  som krävs  för  att 
tillgängliggöra skolbibliotekets resurser och kompetenser på bästa sätt.64

Studier om läsning och läsförståelse
Forskning om skolan är ett alltför stort område för att jag ska kunna ta med det i 
denna  uppsats,  men  läsning  och  läsförståelse  ligger  nära  skolbibliotekens 
arbetsfält  och  jag  vill  därför  ta  upp  resultaten  från  PISA  och  PIRLS,  som 
undersökt  elevers  läsförståelse.  Jag  tar  också  upp  Litteraturutredningens 
slutbetänkande  Läsandets  kultur,  som  bl.a.  lyfter  kravet  på  bemannade 
skolbibliotek.

6 3 Widell, K. och Östling, M. (2012), Det moderna skolbiblioteket, s. 4.
6 4 Widell, K. och Östling, M. (2012), Det moderna skolbiblioteket, s. 4-6.
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Litteraturutredningen – krav på bemannade skolbibliotek
Litteraturutredningen,  som  tillsattes  2011,  lämnade  2012  sitt  slutbetänkande 
Läsandets kultur, SOU 2012:65. Uppdraget var att analysera litteraturens ställning 
i  dag  och  identifiera  utvecklingstendenser  som  förväntas  kunna  påverka 
litteraturområdet  framöver.65 Betänkandet  ger  en  helhetsbild  av  litteraturens 
område såsom bibliotek och bokmarknad. I avsnittet om skolbibliotek  redogörs 
för statistik  och forskning på området66,  och man konstaterar att  kravet att  alla 
skolenheter ska ha skolbibliotek är en positiv reform.67 Kommittén föreslår ett s.k. 
Läslyft för Sverige. Dess mål ska bl.a. vara att läsfärdigheten och motivationen att 
läsa bland barn och unga ska avsevärt förbättras och ha ökat mätbart jämfört med 
idag, särskilt i grundskolans tidiga årskurser, samt att fler barn och unga än idag 
ska regelbundet ta del av både fack- och skönlitteratur.68

För att dessa mål ska uppnås lämnas förslag på bl.a. läsombud i förskolan, 
kompetensutveckling för lärare, samordning av det läsfrämjande arbetet utanför 
skolan,  utveckling  av  folkbildningen  samt  krav  på  att  samtliga  elever  bör  ha 
tillgång  till  skolbibliotekarier.69 Det  sistnämnda  förslaget  innebär  att  en 
bestämmelse  skulle  införas  i  skolförordningen  och  gymnasieförordningen  som 
anger att  huvudmännen ska sträva efter  att  skolbiblioteken är  bemannade med 
bibliotekarier  som har  kompetens  att  vara  ett  stöd  till  elever  och  lärare  i  det 
läsfrämjande och pedagogiska arbetet. 

Litteraturutredningen  föreslår  alltså  att  samtliga  elever  bör  ha  tillgång  till 
skolbibliotekarier, inte bara till skolbibliotek. Man konstaterar att det är först när 
skolbiblioteken har personalresurser som de kan vara ett effektivt verktyg för ökad 
läsning och förbättrad läsfärdighet, och att ett skolbibliotek utan personal blir en 
boksamling som förlorar sin roll i det pedagogiska och läs- och litteraturfrämjande 
arbetet.  En  kvalificerad  skolbibliotekarie  kan  vara  en  resurs  i  det  övriga 
pedagogiska arbetet och har kunskap om litteratur för olika ändamål och i olika 
format, som lärarna inte har tid att skaffa sig. Skolbibliotekarierna ska även arbeta 
med informationskompetens som är viktig för måluppfyllelsen i många ämnen. 
Man konstaterar också att det bör finnas möjligheter till mer samarbeten mellan 
olika skolor, och mellan skolor och folkbibliotek. Utredarens förhoppning är att 
det här tillägget till  skol- och gymnasieförordningen innebär att skolbiblioteken 
blir den viktiga resurs som de bör kunna vara. Man vill också att Skolverket ska 
utvärdera om de skolbibliotek som redan finns fungerar som en pedagogisk resurs, 
stödjer elevernas lärande och främjar intresse för läsning och litteratur.  Om de 
inte  gör det,  bör regeringen överväga att  skärpa regleringen, så att  de krav på 

6 5 Läsandets kultur, SOU 2012:65, slutbetänkande Litteraturutredningen, s. 10.
6 6 Läsandets kultur, SOU 2012:65, slutbetänkande Litteraturutredningen, s. 87-91.
6 7 Läsandets kultur, SOU 2012:65, slutbetänkande Litteraturutredningen, s. 384.
6 8 Läsandets kultur, SOU 2012:65, slutbetänkande Litteraturutredningen, s. 390.
6 9 Läsandets kultur, SOU 2012:65, slutbetänkande Litteraturutredningen, s. 397.
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skolbibliotek som nu finns i skollagen även ska omfatta krav på skolbibliotekarier. 
Kravet skulle alltså finnas i skollagen och inte bara i förordningarna.70

PISA
PISA  (Programme  for  International  Student  Assessment)  är  en  internationell 
återkommande studie som genom olika enkäter och prov undersöker 15-åringars 
förmågor i och attityder till läsförståelse, matematik och naturvetenskap.  Här ska 
jag  bara  ta  upp  resultaten  vad  gäller  läsförståelse.  I  den  senaste  PISA-
undersökningen 2009 var läsförståelse huvudområde, vilket det även var i PISA 
2000, så det är möjligt att uttala sig om en trend i kunskapsförändring.71

Resultaten visar på försämrade resultat i läsning. 15-åringar i Sverige presterar 
genomsnittligt i läsning vid en jämförelse med jämnåriga i övriga OECD-länder. 
Detta innebär att de svenska 15-åringarnas läsning försämrats i relation till  15-
åringar i andra länder och i relation till resultat i tidigare PISA-undersökningar. 
Andelen svaga läsare har ökat, och andelen starka läsare har minskat. Sverige har 
tidigare tillhört  de länder där det inte varit  så stora skillnader mellan elevernas 
resultat. Så är inte längre fallet, den genomsnittliga skillnaden i läsprestationer har 
ökat. Det har även blivit större skillnad mellan flickors och pojkars resultat. Både 
flickornas  och pojkarnas  resultat  har  sjunkit,  men  pojkarnas  har  sjunkit  mest. 
Elever med utländsk bakgrund är något överrepresenterade på de låga nivåerna. 
Eftersom resultaten hos de svenska 15-åringarna sjunkit på liknande sätt även i 
matematik och naturvetenskap konstateras att likvärdigheten i Sverige försämrats.

Det samlade intrycket, utifrån resultaten i PISA 2000 och 2009 är att Sverige inte längre intar  
en topposition när det gäller likvärdighet i  skolsystemet. [...]  Dels har skillnaderna mellan 
hög- och lågpresterande elever  ökat,  dels har  skillnaderna mellan hög- och lågpresterande 
skolor ökat och dessutom har betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund förstärkts. 
Sverige är ett av få länder där både de genomsnittliga resultaten och likvärdigheten försämrats 
samtidigt.72

PIRLS
PIRLS (Progress  in  International  Reading  Literacy Study)  är  en  internationell 
studie som genomförs vart femte år och som undersöker läsförmågan hos elever i 
fjärde klass. Sverige är med för tredje gången och man kan således jämföra med 
tidigare år. PIRLS 2011 visar att svenska elever i årskurs 4 läser bra i jämförelse 
med elever i andra länder, men att läsförmågan generellt försämrats på alla nivåer 
under  det  senaste  decenniet.  I  årskurs  fyra  är  det  inte  så  stora  skillnader  i 
läsfärdighet  mellan  eleverna,  och  den  skillnaden  har  inte  heller  ökat.  Den 
försämrade  likvärdigheten  som  återspeglas  i  PISA-rapporten  om  15-åringar 
återfinns  inte  i  PIRLS hos de yngre eleverna.  Det  konstateras att  orsaker  som 

7 0 Läsandets kultur, SOU 2012:65, slutbetänkande Litteraturutredningen, s. 397.
7 1 PISA 2009, s. 5.
7 2 PISA 2009, s. 10.
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segregering och decentralisering också gäller  för de yngre barnen, men de har 
ännu inte tagit sig uttryck i större spridning mellan elevers prestationer.73

Elevernas socioekonomiska bakgrund och deras resurser i hemmet fortsätter 
att  ha  stor  betydelse  för  elevernas  läsförståelse.  Skolan  klarar  inte  sitt 
kompensatoriska uppdrag fullt ut, och elever med högutbildade, läsande föräldrar, 
tillgång till  läsplats,  eget  rum och internetuppkoppling,  får  ofta  högre resultat. 
Elever  födda  utomlands,  eller  födda  i  Sverige  med  båda  föräldrarna  födda 
utomlands,  har lägre resultat,  men det har inte försämrats över tid.  Precis som 
bland 15-åringarna läser flickorna bättre än pojkarna, men här i fjärde klass är det 
flickorna som försämrat sina resultat så att skillnaden mellan könen har minskat.

I PIRLS har även föräldrarna intervjuats, och man kan se att de föräldrar som 
tycker om att läsa och läser mycket också har barn som lyckas bra i läsförståelse. 
Studien konstaterar också att även om undervisning i helklass är det vanligaste 
förekommer det mer och mer  individuellt arbete i skolan. Det är ett arbetssätt som 
i  många  fall  inte  gynnar  eleverna.  Elever  som  inte  kommit  så  långt  i  sin 
läsutveckling, eller som behöver särskilt stöd, har svårt att klara enskilt arbete.74

Både PISA eller PIRLS är mycket omfattande studier, men ingen av dem tar 
upp skolbibliotek någonstans i sina rapporter. Jag tycker dock det är intressant att 
ta  med  deras  resultat  i  min  text  eftersom  elevers  läsförståelse  är  något  som 
välfungerande skolbibliotek har möjlighet att påverka.

7 3 PIRLS 2011,  s. 6.
7 4 PIRLS 2011,  s. 7-8.
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Teoretisk utgångspunkt

För  att  analysera  de  intervjuer  jag  gjort  har  jag  använt  mig  av  David  V. 
Loertschers s.k. taxonomier, ett slags modeller över hur skolbiblioteket och dess 
funktioner kan upplevas ur olika aktörers perspektiv. Modellerna återfinns i boken 
Taxonomies of the School Media Program, första upplaga 1988, andra reviderade 
upplagan  2000,  vilken  är  den  jag  använt  mig  av.  Boken  innehåller  ett  flertal 
modeller, mallar och checklistor som kan vara användbara för att överblicka och 
utvärdera skolbibliotekets funktion, och som kan fungera som en praktisk hjälp för 
skolbibliotekarie och rektor i det arbetet. De kan användas för att få syn på det 
arbete som utgår från skolbiblioteket och hur det kan utvecklas. Mestadels utgår 
Loertschers resonemang från befintliga skolbibliotek, men jag har här applicerat 
dem på skolbibliotek som just håller på att startas, och använder då modellerna för 
att  få  syn  på  informanternas  utsagor.  Jag  analyserar  då  snarare  vad  mina 
informanter  säger  om skolbiblioteket,  än  hur  det  faktiskt  fungerar  i  praktiken. 
Loertschers forskning utgår från ett amerikanskt sammanhang som delvis skiljer 
sig från det svenska, men jag anser ändå att modellerna är såpass allmängiltiga att 
de  går  att  använda  även  här.  Amerikanska  skolbibliotekarier,  exempelvis,  är 
vanligen lärare med en vidareutbildning till  skolbibliotekarie  vilket  inte  är  det 
vanliga i Sverige. Vissa av modellerna bygger på att det både ska finnas anställd 
administrativ och pedagogisk personal i skolbiblioteket, vilket mycket sällan är 
fallet i Sverige.

Jag  har  använt  mig  av  tre  taxonomier,  som  graderar  hur  involverat 
skolbiblioteket  är  i  skolans  pedagogiska  arbete.  En  ur  skolbibliotekariens 
perspektiv, med tio nivåer, en ur rektorns perspektiv, med åtta nivåer, samt en ur 
elevernas perspektiv med åtta nivåer. Då de olika taxonomierna utgår från olika 
perspektiv och belyser delvis olika områden, känns det relevant att ha med dessa 
tre  eftersom  mina  frågeställningar  berör  alla  tre  perspektiven.  Vissa  nivåer 
kommer troligen vara mer relevanta och användbara än andra i mitt analysarbete, 
beroende på den faktiska verkligheten på skolorna och på de intervjuades utsagor.

Jag har valt att på egen hand översätta taxonomierna till svenska eftersom jag 
tycker  det  blir  enklare,  då  Loertschers  bok  inte  finns  översatt.  Jag  har 
sammanfattat en förklaring till varje nivå.
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Skolbibliotekets roll ur bibliotekariens perspektiv

Nivå  1:  Inget  engagemang.  Skolbiblioteksverksamheten  är  inte  integrerad  i 
undervisningen och skolbibliotekarien gör ingen ansats till detta. 

Nivå 2: Välfungerande infrastruktur för information. Skolbibliotekarien köper in 
medier och håller biblioteket i ordning, och presenterar medierna så de går att 
återfinna.  Ett  problem kan vara att  dessa sysslor  tar  väldigt  mycket  tid  så 
annan service inte hinns med.

Nivå 3:  Individuell  referenstjänst.  Skolbibliotekarien  har  kunskap om var  man 
hittar relevant information och använder sin kunskap till att hjälpa elever och 
lärare  att  hitta  det  material  de  behöver.  Ett  viktigt  mål  är  också  att  lära 
användarna att själva hitta information

Nivå 4:  Spontana möten. Skolbibliotekarien finns på plats när elever och lärare 
behöver hjälp oplanerat. Eleverna lär sig att de kan gå till biblioteket när de 
behöver information.

Nivå 5:  Hastig planering. Spontan, informell planering t.ex. i lärarrummet eller 
korridoren. Lärare eller elever frågar om råd och skolbibliotekarien delar med 
sig av idéer.

Nivå 6: Planerade möten. Lärare eller elever förvarnar skolbibliotekarien om sina 
behov vid t.ex. teman eller projekt, så material kan tas fram. Då gäller det att 
skolbibliotekarien har tillräckliga kunskaper om materialet och får tillräckligt 
med information.

Nivå 7:  ”Missionerande arbete”.  Skolbibliotekarien försöker övertyga eleverna 
och lärarna om skolbiblioteksverksamhetens fördelar.

Nivå  8:  Implementering  av  skolbiblioteksverksamhetens  fyra  områden.  Dessa 
områden  är:  Samarbete  med  lärare,  läsfrämjande  arbete,  teknikstödd 
undervisning och informationskompetens. Dessa fyra områden implementeras 
enligt en fastlagd plan.

Nivå  9:  Det  ”mogna”  skolbiblioteket.  Bibliotekets  verksamhet  är  integrerad  i 
skolans undervisning och når ut till alla elever och lärare som vill utnyttja det.

Nivå 10: Undervisningsplanering. Skolbibliotekarien konsulteras av lärarna när de 
ska planera sin undervisning, och ses som en viktig resurs med efterfrågade 
kunskaper.75

7 5 Loertscher (2000): Taxonomies of the School Library Media Program, s. 18-22.
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Bibliotekets roll ur rektorns perspektiv
En positiv och stödjande rektor kan vara en nyckelperson för att skolbibliotekets 
verksamhet ska bli framgångsrik, menar Loertscher.76 Taxonomin sedd ur rektorns 
perspektiv innehåller följande åtta nivåer:

Nivå 1: Ambivalent eller likgiltig inställning till skolbiblioteket. Rektorn stödjer 
inte  skolbibliotekets  verksamhet,  eller  kan  inte  prioritera  det.  Det  kan  ha 
ekonomiska  orsaker,  eller  bero  på  att  rektorn  saknar  erfarenhet  av 
välfungerande skolbibliotek.

Nivå 2: Rektorn anstränger sig att  se vilken roll  skolbiblioteket kan spela i en 
värld av informationsteknologi,  håller  sig informerad på området och inser 
vikten av sitt engagemang i skolbiblioteksfrågor.

Nivå  3:  Rektorn  anställer  en  lämplig  skolbibliotekarie  som  kan  skapa  och 
upprätthålla en hållbar verksamhet. Personen bör både ha visioner och kunna 
organisera arbetet, och rektorn och skolbibliotekarien bör ha samma syn på 
verksamheten.

Nivå 4: Rektorn upprättar ett samarbete med skolbibliotekarien och tar med denna 
i  skolans  ledningsgrupp.  Detta  för  att  skolbibliotekets  verksamhet  ska 
integreras i undervisningen.

Nivå  5:  Rektorn  ser  till  att  det  finns  en  organisationsstruktur  som  hjälper 
skolbibliotekets verksamhet att bli framgångsrik. Det måste finnas tillräckliga 
resurser och öppettider för både inbokad och spontan verksamhet. 

Nivå  6:  Rektorn  ser  till  att  skolbiblioteket  har  långsiktig  finansiering.  Om 
kostnaderna  ökar  på  grund  av  ökad  informationsteknologi  blir  det  en 
gemensam uppgift på skolan att ordna finansiering för detta.

Nivå 7: Rektorn ser till  att  att skolbiblioteksverksamhetens fyra områden (som 
tidigare nämndes) implementeras i skolans undervisning. Dessa är samarbete 
med  lärare,  läsfrämjande,  teknikstödd  undervisning  och 
informationskompetens.

Nivå 8: Rektorn utvärderar om skolbibliotekets verksamhet har påverkat elevernas 
studieresultat. Om det inte verkar ha gjort det, bör man överväga om man ska 
ändra sitt arbetssätt.77

7 6 Loertscher, D. (2000), Taxonomies of the School Library Media Program, s. 55.
7 7 Loertscher, D. (2000), Taxonomies of the School Library Media Program, s. 59-62.
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Bibliotekets roll ur elevens synpunkt

Nivå 1: Icke-inblandning. Det finns elever som aldrig varit i skolbiblioteket.

Nivå 2: Spontan användning. Eleven har möjlighet att gå till biblioteket och själv 
leta efter material.

Nivå 3: Service med material och information vid direkt fråga. Skolbibliotekarien 
plockar fram det som eleven önskar eller behöver.

Nivå 4: Eleven har träffat skolbibliotekarien vid någon utåtriktad verksamhet.

Nivå 5: Användarkunskap. Eleverna har undervisats i bibliotekskunskap, och fått 
vissa informationsfärdigheter.

Nivå 6: Strukturerad samverkan och användning. Eleven har haft användning av 
skolbiblioteket vid t.ex. temaarbete.

Nivå 7: Användning på eget initiativ. Eleven har förstått vad man kan använda ett 
bibliotek till.

Nivå 8: Livslång användning. Eleven kan använda information på ett intelligent 
sätt, dvs. besitter informationskompetens.

Det är inte ett självklart mål att alltid befinna sig på den högsta nivån i någon 
taxonomi, utan alla nivåer, eller snarare områden, är lika viktiga. Basen, de första 
nivåerna,  med  ett  välutrustat  bibliotek  med  tillräckliga  resurser  av  medier, 
öppettider och personalresurser, måste fungera för att skolbiblioteket ska kunna 
vara  delaktigt  i  skolans  pedagogiska  arbete  på  ett  effektivt  sätt  på  de  högre 
nivåerna. Man kan befinna sig i olika delar av taxonomierna vid olika tillfällen.

Jag  har  använt  dessa  tre  taxonomier  för  att  analysera  resultaten  av  de 
intervjuer jag gjort med rektorer och skolbiblioteksansvariga på Tallskolan och 
Granskolan för att svara på mina frågeställningar. 

Jag  har  gått  igenom  mina  intervjuer  ord  för  ord  och  försökt  besvara 
frågeställningarna med hjälp av mina fyra informanters utsagor. Till min hjälp har 
jag haft  taxonomierna  att  ”haka  upp” informanternas  utsagor  på  för  att  bättre 
belysa vad de faktiskt säger och hur man kan tolka det. Mitt syfte med detta är inte 
att ”betygsätta” skolorna genom att sätta in dem på olika nivåer i taxonomierna, 
utan  att  ge  en  samlad  bild  av  informanternas  syn  på  hur  skolbiblioteket  kan 
integreras i skolarbetet och bli en pedagogisk resurs som kan hjälpa eleverna att nå 
sina mål. Jag är medveten om att man inte kan fånga människors tankar, idéer och 
handlingar  och stoppa in  dem i  en  modell  eller  ”mäta”  dem utan  att  det  blir 
väldiga förenklingar. Här syftar förenklingarna till att ge en klarare bild.
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Metod

I detta stycke berättar jag först om hur jag gått till väga med uppsatsarbetet och 
redovisar därefter mina intervjumetoder, för att sedan ta upp hur jag analyserat 
mitt material.

För  att  orientera  mig  i  området  skolbibliotek  började  jag  med  att  studera 
tidigare forskning, tidningsartiklar,  statistik  och rapporter. Jag har försökt sätta 
mig  in  i  debatten  om  skolan  och  skolbibliotek,  den  nya  skollagen  och  dess 
konsekvenser för skolan, liksom debatten om fristående skolor, deras arbetssätt 
och det faktum att de är vinstdrivande. Jag har gått med i Skolbiblistan, som är 
Skolverkets  maillista  för  skolbibliotekarier.  Den  används  för  att  sprida 
information  om  frågor  som  rör  skolbiblioteksverksamhet,  både  från 
myndighetshåll men också mellan skolbibliotekarierna. Den används i hög grad 
också för att be kollegor om råd i arbetet och att dela med sig av tips. Den har gett  
en viss inblick i en skolbibliotekaries vardag.78Jag har följt skolbiblioteksrelaterade 
instanser i  sociala  media,  bloggar och webbsidor och har exempelvis  haft  stor 
nytta  av  material  på  Skolverkets  och  KB:s  skolbibliotekssidor  samt  av 
Skolbibliotek.se.

Förarbetet och förstudien
Jag ville skriva om skolbibliotek för att det är ett område som jag var nyfiken på 
att lära mig mer om. Jag hade inte besökt något skolbibliotek sedan jag själv gick i 
skolan, och visste inte mycket om hur de fungerar. För att få en första orientering 
på området ville jag besöka skolbibliotek, och eftersom de skiljer sig mycket åt 
från skola till  skola bestämde jag mig för att besöka flera stycken för att få en 
bättre  överblick  över  hur  skolbiblioteksverksamhet  kan  se  ut  i  praktiken.  Jag 
bestämde mig för att börja med grundskolor i mitt  närområde, Solna, helst lite 
större skolor med undervisning från åk F till åk 9. Jag hade gjort min praktik på 
folkbiblioteket i Solna och sedan dess jobbat deltid på barnavdelningen där, och 
hade bra koll på barnlitteratur och började få lite överblick över folkbibliotekets 
verksamhet. Eftersom folkbiblioteket i Solna inte samarbetar med skolbiblioteken 

7 8 Skolverkets webbplats > Skolutveckling > Skolbiblistan
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i  någon  organiserad  form hade  jag  inte  haft  kontakt  med  något  skolbibliotek 
tidigare.

Jag tog först kontakt med en kommunal och en fristående skola i Solna. Den 6 
december 2011 besökte jag den fristående skolan och intervjuade den lärare som 
har ansvar för skolbiblioteket, och den 8 december besökte jag den kommunala 
skolan i Solna och intervjuade den ansvarige läraren där. Jag hade hört talas om att 
skolbiblioteksorganisationen i Sundbyberg fungerade på ett annorlunda sätt än i 
Solna, och bestämde mig för att ta reda på mer om det. I Sundbyberg har alla 
kommunala  skolor  tillgång till  skolbibliotek  och utbildad  skolbibliotekarie  via 
folkbibliotekets  organisation,  och  alla  elever  i  de  kommunala  skolorna  är 
garanterade regelbundna tillfällen för bokprat och boklån. Jag tog kontakt med en 
kommunal skola i Sundbyberg, och fick möjlighet att besöka den 5 januari 2012 
och intervjuade skolbibliotekarien.

Det  jag fick reda på vid besöken på dessa tre skolor  redovisas  nedan.  De 
resultaten är att betrakta som en förstudie till uppsatsens egentliga ämne, som är 
studiet av två skolor i färd med att starta skolbibliotek. Resultaten ingår således 
inte i min analys, men jag redovisar dem i korthet för att belysa hur mitt arbete 
med uppsatsen vuxit fram.

Slutsats efter genomförd förstudie
Jag besökte tre skolor med skolbibliotek, sinsemellan ganska olika, för att få en 
bild av hur skolbibliotek kan fungera. En fristående skola i Solna, en kommunal 
skola i Solna och en kommunal skola i Sundbyberg. De har alla olika huvudmän, 
olika organisation och olika ekonomiska förutsättningar. De som ansvarar för dem 
har också olika syn på vad ett  skolbibliotek är, kan och bör vara. Min bild av 
skolbibliotek är att det kan skilja sig mycket åt beroende på huvudman, kommun 
och lokal organisation.

Några  viktiga  saker  som skiljer  sig  åt  mellan  dessa  tre  skolor  är  budget, 
tillgänglighet,  bemanning,  skolbibliotekets  uppgifter,  katalog  och  personalens 
anställningsform.

Där den fristående skolan lägger 25 kr per barn och år på medieinköp lägger 
den kommunala skolan i Solna 76 kr och den kommunala i Sundbyberg 100 kr. 
Den  fristående  skolan  tar  emot  skänkta  böcker  från  eleverna  varje  år,  men 
beståndet i de båda kommunala skolorna är större. Endast skolan i Sundbyberg har 
en anställd  utbildad bibliotekarie som bemannar skolbiblioteket större delen av 
tiden, eleverna på den fristående skolan får nöja sig med att gå med klassen och 
låna då läraren låser upp.  Den kommunala skolan i Solna har 10 timmar i veckan 
då biblioteket är bemannat av en lärarbibliotekarie, övrig tid får eleverna gå dit 
med en lärare. På den fristående skolan är bibliotekets uppgift att bistå elever med 
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bänkböcker  och  faktaböcker,  på  den  kommunala  i  Solna  kan  rummet  också 
användas  till  sagostunder,  och  det  finns  även  en  sökbar  katalog.  På  den 
kommunala skolan i Sundbyberg används biblioteket både till att låna böcker och 
till studierum. Där finns en sökbar katalog som är kopplad till folkbiblioteket och 
bibliotekarien  ägnar  sig  också  åt  bokprat  för  alla  klasser,  undervisning  i 
informationskompetens  och  källkritik  och  att  förmedla  talböcker  till 
funktionshindrade elever.

Jag ska inte analysera dessa fakta vidare då de inte utgör det egentliga ämnet 
för  min  uppsats.  Jag förundrades  över  hur  skolbiblioteken kan skilja  sig  åt  så 
mycket mellan olika skolor, och ville nu undersöka förutsättningarna för skolor 
som valt att inte ha något skolbibliotek alls.

Uppsatsens fortsatta framväxt
Eftersom jag också var intresserad av att besöka en skola utan skolbibliotek tog 
jag kontakt med en skola som jag här kallar Tallskolan, en Vittraskola som jag 
hade hört inte hade något skolbibliotek. Det visade sig att skolan planerade att 
starta ett skolbibliotek och hade tillsatt en projektgrupp för detta. Jag satt med och 
observerade  på  det  första  mötet  som gruppen hade,  den  3  februari  2012,  och 
intervjuade skolans rektor den 17 februari 2012. För att få en bättre inblick i hur 
Vittras ägare, Academedia,  resonerade kring skolbibliotek,  tog jag kontakt med 
deras kvalitetschef och fick möjlighet att besöka deras huvudkontor och intervjua 
henne i mars 2012.

I början av mars fick jag fast anställning som barn- och skolbibliotekarie på 
biblioteket i Hallonbergen, som tillhör Bibliotek Sundbyberg. Det har gett mig 
ytterligare inblick i  skolbibliotekariearbetet,  men har också gjort  att  arbete och 
studier flutit ihop på ett stundtals lite förvirrande vis. Jag blev tvungen att lägga 
arbetet med uppsatsen åt sidan pga tidsbrist. I mitt arbete kom jag i kontakt med 
den fristående skolan som jag här kallar Granskolan, också den en Vittraskola, och 
såg hur de arbetade med att bygga upp sitt skolbibliotek från grunden. Eftersom 
det skilde sig en hel del från motsvarande arbete på Tallskolan som jag tidigare 
undersökt, bestämde jag mig för att uppsatsens huvudsakliga fokus skulle bli en 
jämförelse mellan hur dessa båda skolor arbetar med att starta sitt skolbibliotek, 
och  hur  rektorerna  och  de  skolbiblioteksansvariga  ser  på  detta  arbete.  Jag 
återvände till Tallskolan och intervjuade där skolbiblioteksansvarig den 31 augusti 
2012  och  gjorde  en  andra,  kortare  uppföljande  intervju  med  rektorn  den  18 
september 2012. På Granskolan  intervjuade jag skolbiblioteksansvarig den 26 
september 2012 och skolans rektor den 18 januari 2013. Jag gjorde ett kort besök 
på Tallskolan den 12 april 2013, tittade på skolbiblioteket och gjorde ytterligare en 
kort intervju med skolbiblioteksansvarig.
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Mitt  empiriska  material  består  således  av sju intervjuer.  De intervjuade är 
rektor och skolbiblioteksansvarig på  Tallskolan, rektor och skolbiblioteksansvarig 
på Granskolan samt Ingela Gullberg, kvalitetsansvarig på Academedia. Rektorn på 
Tallskolan har jag intervjuat två gånger med sju månader mellanrum, och samma 
sak gäller för intervjuerna med den skolbiblioteksansvariga där.

Eftersom arbetet med uppsatsen har dragit ut på tiden har jag haft möjlighet 
att  studera  hur  arbetet  med  skolbiblioteken  framskridit  på  de  två  skolorna. 
Tallskolan har jag besökt i början av vårterminen 2012, i början av höstterminen 
2012 samt i mitten av vårterminen 2013. Granskolan har jag besökt i början av 
höstterminen 2012 samt  i  början av vårterminen 2013.  Jag har  därigenom fått 
möjlighet att se hur det praktiska arbetet fortskridit men också att (i fallet rektorn 
och skolbiblioteksansvariga för Tallskolan) se om inställningen till skolbiblioteket 
ändrats.  Hade  alla  intervjuats  vid  samma  tid  hade  uppsatsens  resultat  sett 
annorlunda ut. Tallskolan och Granskolan är fingerade namn, liksom namnen på 
skolledarna och de biblioteksansvariga där.

Intervjumetod
Jag  har  använt  mig  av  halvstrukturerade  kvalitativa  intervjuer  vid  alla 
intervjutillfällen.  Jag har använt en intervjuguide med frågor som jag haft med 
mig, men har inte följt den slaviskt. Alla intervjuerna har mer haft karaktären av 
samtal, och blivit ganska olika. När jag påbörjade min förstudie var jag lite osäker 
på vilken intervjumetod jag skulle använda, och provade mig fram. Vid det första 
intervjutillfället under förstudien skickade jag mina frågor i förväg per mail. Jag 
tänkte att det kunde vara bra för den intervjuade att kunna förbereda sig och ta 
fram fakta, men vid intervjutillfället verkade det som  det snarare gjort henne lite 
stressad eftersom det var ganska många frågor. Jag bestämde mig för att inte göra 
så  i  fortsättningen.  Vid  de  två  andra  intervjutillfällena  i  förstudien  gick  det 
utmärkt för de intervjuade att svara på alla mina frågor utan förberedelse, och de 
fakta  eller  siffror  som saknades  gick lätt  att  komplettera  med.  När  jag gjorde 
förstudien ställde jag ungefär samma frågor vid de tre intervjuerna, alltså hos de 
tre  skolor  som  har  skolbibliotek,  för  att  få  en  likvärdig  bild  av  hur  deras 
skolbiblioteksverksamhet  fungerar.  Dessa  intervjuresultat  ligger  dock  inte  till 
grund för denna uppsats resultat och analys och jag kommer inte att återkomma 
till dem.

För uppsatsens fokus, de två skolorna som startar sina skolbibliotek, har jag 
utarbetat  intervjuguider inför  varje  intervju.  Eftersom arbetet  med min  uppsats 
dragit ut på tiden har det gått ganska lång tid mellan de olika intervjutillfällena, 
och information tillkom och mitt perspektiv ändrades under tiden. Därför skiljer 
sig intervjuguiderna åt såpass mycket att jag inte tycker det är rimligt att återge 
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dem i bilaga. Att återge sju olika intervjuguider tror jag inte är klargörande utan 
mest förvirrande. Eftersom rektors och skolbiblioteksansvarigs roll skiljer sig åt 
har de fått  delvis olika frågor, men jag har ställt  liknande frågor till  respektive 
rektor  och  till  respektive  skolbiblioteksansvarig  vid  olika  tillfällen.  Samtalen 
utvecklade sig olika vid intervjuerna, ibland utefter intervjuguiderna, ibland in på 
andra spår. Sammantaget tycker jag att jag har ett rikt intervjumaterial som håller 
för min analys. Till Academedias kvalitetschef blev frågorna annorlunda än till de 
andra, eftersom jag var ute efter annan information av henne. Jag har spelat in alla 
intervjuer  utom  den  med  Academedias  kvalitetschef,  som  inte  önskade  bli 
inspelad. Det gick ganska bra att bara anteckna, men hon hade mycket att berätta 
och jag kände mig lite stressad av att få med allt i mina anteckningar. På den allra 
sista intervjun jag gjorde, med skolbiblioteksansvarig på Tallskolan i april 2013, 
gjorde jag varken inspelning eller anteckningar. Detta berodde på att situationen 
var mycket stressad så den intervjun blev snarare en snabbtitt på skolbiblioteket 
och en kort pratstund. Jag skrev ner vårt samtal ur minnet en stund senare.

Jag  är  medveten  om  att  det  finns  en  risk  att  intervjuaren  påverkar  den 
intervjuade  med  sina  frågor.  I  mitt  fall  kan  det  finnas  en  möjlighet  att  de 
intervjuade funderat lite extra kring sina skolbibliotek innan och efter intervjuerna 
och  kanske  upptäckt  nya  aspekter  som  påverkat  hur  de  arbetar  med 
skolbiblioteken.  Då  jag  har  viss  kunskap  om  biblioteksverksamhet  som  de 
intervjuade inte har, har jag vid intervjuerna försökt vara tydlig med att jag inte är 
där för att ge tips och goda råd om skolbibliotek, utan för att få information. Detta 
tycker jag inte har inneburit något problem.
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Fakta om skolorna och de intervjuade

I det här avsnittet ska jag redogöra för fakta om de personer jag intervjuat och de 
två  skolorna.  Först  vill  jag redovisa  den information  jag fick  i  intervjun med 
Ingela Gullberg, Academedias kvalitetschef.

Intervju med Academedias kvalitetschef
Förutom  intervjuerna  med  rektorerna  och  skolbiblioteksansvariga  på  de  två 
skolorna,  gjorde jag också en intervju med Ingela Gullberg,  kvalitetschefen på 
Academedia.  Det  är  Sveriges  största  utbildningsföretag  och  äger  såväl 
Vittraskolorna  som  ett  flertal  andra  stora  fristående  skolor,  från  förskola  till 
vuxenutbildning.  Sammanlagt  ansvarar  Ingela  för  kvaliteten  på  skolor  för  ca 
44 000 elever.

Jag vill här redogöra för det Ingela berättar om hur Academedia-koncernen 
arbetar med skolbiblioteksfrågor, men jag avser inte att analysera hennes svar mot 
mina andra frågeställningar eller att ställa dem mot någon teoretisk modell.

Jag träffade Ingela i mars 2012, och jag ville veta mer om hur Academedia 
som ägare ställer sig till sina skolors arbete med att starta skolbibliotek. Jag hade 
då  nyligen  gjort  de  två  första  intervjuerna  på  Tallskolan,  med  rektor  och 
skolbiblioteksansvarig, och de båda har uttryckt att  det inte kommit  så mycket 
information eller instruktioner om hur det arbetet ska gå till,  varken från Vittra 
centralt eller från ägaren Academedia.

Ingela berättade att hon tillträdde sin tjänst som kvalitetsansvarig på hösten 
2011 och kommer närmast från Skolinspektionen och Skolverket, och har där haft 
full insyn i hur arbetet med den nya skollagen framskridit. Hon menar att hon är 
väl insatt i skolbiblioteksfrågan, och har en unik inblick på området eftersom hon 
både  arbetat  med  skolornas  kvalitetsarbete  från  myndighetens  håll  och  från 
friskoleföretagets.  Som  kvalitetschef  är  hennes  uppgift  att  se  till  att  alla 
skolenheter inom koncernen uppfyller gällande lagar och regler, och upprätthåller 
en  tillräckligt  hög  kvalitetsstandard  inom  olika  områden  efter  uppsatta  mål, 
berättar  hon.  Därför  är  det  en  självklarhet  att  alla  elever  ska  ha  tillgång  till 
skolbibliotek enligt de definitioner som Skolinspektionen ställt upp, och uppfyller 
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de inte dessa krav är det faktiskt ett brott mot skollagen och kan inte accepteras, 
poängterar hon.

Ingela berättar att Academedia under hösten 2011 skickat ut en intern enkät 
till samtliga skolor där rektorerna fått fylla i uppgifter om sin skola, där de bl.a. 
besvarat frågor om elevernas tillgång till skolbibliotek. 85 % av rektorerna ansåg 
att  deras  elever  hade  tillgång  till  skolbibliotek,  enligt  Skolinspektionens 
definitioner, och 15 % ansåg det inte. Ingela menar att detta inte är acceptabelt, 
eftersom 15 % av skolorna då bryter mot lagen, och att Academedia tar frågan på 
största allvar. Som hjälp till skolorna tog Academedia fram det startpaket som jag 
tidigare nämnt, och erbjöd sina skolor att köpa olika varianter av det. Jag får inte 
veta hur många av skolorna som tackat ja till erbjudandet, eller vad det kostar.

Ingela  påpekar  att  det  förstås  alltid  är  en  stor  investering  att  starta  ett 
skolbibliotek, men att det faktiskt är något som förväntas ingå i det eleven får för 
sin  skolpeng,  och  att  det  är  ett  ekonomiskt  åtagande som är  obligatoriskt  för 
skolan och ingenting de kan komma ifrån. Att slippa undan på billigast möjliga vis 
finns inte på agendan, menar hon, och att vara en del av Academedia-koncernen 
kan vara en trygghet för skolorna eftersom det alltid finns ekonomisk backup om 
det skulle behövas. Erbjudandet borde inte heller uppfattas som orimligt dyrt av 
rektorerna, tycker hon. Skolorna förväntas anta det,  eller  ordna sin tillgång till 
skolbibliotek på annat sätt.79

7 9 Intervju med Ingela Gullberg, Academedias kvalitetschef  2012-03-07.
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Fakta om de två skolorna och om mina informanter
Jag har valt att undersöka två fristående skolor som båda ingår i Vittra, som ägs av 
Academedia. Både skolorna och de fyra personer jag intervjuar har fått fingerade 
namn. När jag får kontakt med respektive skola håller båda skolorna på med att 
starta sina skolbibliotek, men de har kommit olika långt och har olika idéer om 
hur  det  ska  gå  till.  Skolorna  uppvisar  många  likheter:  båda  skolorna  ligger  i 
stockholmsområdet, inte så långt ifrån varandra och närområdena liknar varandra. 
Båda  skolorna  har  etablerats  i  nybyggda  bostadsrätts/radhusområden  och  har 
liknande elevunderlag. De har t.o.m. ett visst samarbete kring vissa ämnen, där 
eleverna  utnyttjar  lokalerna  i  den  andra  skolan  för  hemkunskap  respektive 
språkundervisning. Båda skolorna har valt att köpa in det färdiga startpaket, som 
de fått erbjudande om via sin ägare Academedia. Paketet innehåller ca 200 böcker, 
som  levereras  från  Bibliotekstjänst,  dator  och  biblioteksdatasystemet  Freelib, 
scanner och streckkoder samt en  utbildning i hur systemet fungerar. Jag har inte 
lyckats få exakta uppgifter på vad detta paket kostar för skolorna, men ungefär 70-
80 000 kr är de uppgifter jag fått. Trots att skolorna har en hel del kontakt med 
varandra och ingår i samma företag så har de valt att starta sina skolbibliotek på 
delvis olika sätt.

 Den ena skolan,  som jag kallar  Tallskolan,  har inte  satt  av någon tid  för 
arbetet med biblioteket, utan de pedagoger som har fått skolbiblioteket som sitt 
ansvar får sköta det inom ramen för sina ordinarie tjänster. Den andra skolan, som 
här  får  heta  Granskolan,  har  anställt  en  lärarbibliotekarie  som ska arbeta  med 
skolbiblioteket  på  halvtid.  Detta  trots  att  Granskolan  har  färre  elever  än 
Tallskolan. Granskolan som är nybyggd har valt att redan från början lägga sitt 
bibliotek  i  en  öppen  passage  centralt  i  skolbyggnaden.  Tallskolan  har  valt  att 
använda ett befintligt rum i skolbyggnaden där de placerat biblioteket, som är låst 
när ingen är där.

Tallskolan, rektor Tora och skolbiblioteksansvariga Tina
Tallskolan var den första skolan jag fick kontakt med. Skolan byggdes av Vittra 
2002 och har ca 400 barn och elever från förskolan upp till åk 9. Den ligger i ett 
område i en närförort till Stockholm som är byggt ungefär samtidigt som skolan. 
Området  består  mestadels  av  bostadsrätter  i  flerfamiljshus  och  är  fortfarande 
under utbyggnad.

Rektor Tora har arbetat som rektor på Tallskolan i två år och har arbetat inom 
Vittra  i  tolv  år,  tidigare  som regional  pedagogisk  ledare,  arbetslagsledare  och 
förskolechef.  Innan  dess  arbetade  hon  som  lärare  i  engelska  och  franska  på 
kommunal skola i 18 år, så hon har arbetat i skolans värld hela sitt yrkesliv och 
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sett  olika  skolformer  och  arbetat  med  barn  i  olika  åldrar.  Just  nu  går  hon 
rektorsprogrammet.80

Skolbiblioteksansvariga Tina undervisar i svenska för årskurs 7-9. Hon har 
arbetat  på  skolan  sedan  2011  och  har  arbetat  som lärare  sedan  2004,  både  i 
kommunal skola och inom Vittra. Hon är utbildad lärare i svenska och so-ämnena 
mot grundskolans senare år (4-9).81

Granskolan, rektor Greta och skolbibliotekarie Gunbritt
Granskolan   var  den  andra  skolan  jag  fick  kontakt  med.  Den startade  2008 i 
tillfälliga lokaler och till hösten 2012 har de flyttat in i en alldeles nybyggd lokal. 
Än så länge finns det elever från förskola upp till årskurs 7,  men skolan kommer 
utökas  successivt  upp  till  årskurs  9.  Den  har  ca  300  barn  och  skolelever. 
Granskolan  ligger  ca  5  km  från  Tallskolan  i  ett  helt  nybyggt  område  med 
bostadsrätter och radhus som är under uppbyggnad.

Rektor Greta har tidigare arbetat inom förskola och varit förskolechef på en 
annan Vittraskola. Hon har varit Granskolans rektor sedan dess start 2008.82

Skolbibliotekarie Gunbritt är utbildad förskollärare och lärare mot de yngre 
åldrarna, och har arbetat  med detta inom Vittra-koncernen sedan 1998. Hon är 
utbildad  inom  specialpedagogik  och  har  arbetat  som  specialpedagog  på  en 
Vittraskola,  och  på  Vittras  huvudkontor  bl.a.  med  att  ta  fram  en 
dokumentationsplattform. Hon har även lett Vittras arbetsledarutbildning och har 
arbetat  mycket  med  handledning av  rektorer  och  ledningsgrupp ute  på  Vittras 
skolor,  och har dessutom varit  tillförordnad rektor på Granskolan och handlett 
rektor Greta. Sammantaget har hon stor erfarenhet av att undervisa och handleda 
både barn och personal, och  av barn med särskilda behov. Hon har en fast tjänst 
inom  Vittra,  men  uppdragen  kan  variera.  Det  här  läsåret  ska  hon  starta  upp 
Granskolans skolbibliotek, vilket hon ska bemanna på halvtid, men har även ett 
uppdrag med handledning på en annan Vittraskola. På Granskolan kommer hon ha 
ett undervisningspass i årskurs 1 i veckan, och samarbetar mycket med skolans 
specialpedagog. Så ser lösningen ut för detta läsår, men Gunbritt hoppas på att det 
kan bli en förlängning även nästa läsår.83

Tallskolans arbete med skolbiblioteket
När jag först får kontakt med Tallskolan i början av vårterminen 2012 har de just 
börjat  diskutera arbetet  med att  starta  ett  skolbibliotek.  De har funderat  på att 
lägga det öppet, centralt i skolan, där rektorns och skolsekreterarens rum nu är, 
men det hade fordrat en ombyggnad vilket hade blivit  både dyrt och krångligt. 

8 0 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
8 1 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2012-08-31.
8 2 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18.
8 3 Intervju med ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
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Dessutom berättar rektor Tora att det är viktigt att hon har sitt rum med glasdörr 
mitt i lokalen där hon ser och hör mycket av vad som händer på skolan. Därför ska 
biblioteket få vara i ett annat rum som ligger lite mer avsides, och som kommer 
vara låst och kunna låsas upp av lärarna. Skolan har sedan tidigare några hyllor 
med böcker som står ute på skolans olika avdelningar. En projektgrupp med fyra 
medlemmar, en från varje arbetslag, har tillsatts för att starta skolbiblioteket.84

Jag intervjuar rektor Tora i februari 2012 och återkommer sedan för en ny 
intervju  med  henne  och  med  skolbiblioteksansvariga  Tina  i  början  av 
höstterminen 2012. Då har de köpt in startpaketet  från BTJ.  Det har bekostats 
genom det s.k. Läsa-skriva-räkna-bidraget som alla skolor varje år kan söka från 
Skolverket.85 Böckerna och datasystemet kom redan under våren men de har inte 
hunnit registrera alla böcker eller göra i ordning biblioteksrummet ännu. Två av de 
ansvariga pedagogerna har haft  två dagar avsatta  var  för  att  arbeta  med att  få 
skolbiblioteket i ordning, men utöver det har de inte någon tid avsatt. De hoppas 
på att  kunna öppna biblioteket  till  höstlovet,  eftersom de  upptäckt  att  det  tog 
längre tid än de trott att komma i ordning. Förutom de inköpta böckerna har de 
samlat  in  böcker från föräldrar och elever och fått  många bra och användbara 
böcker,  menar  Tina.86 Rektor  Tora  säger  i  intervjun  i  september  2012  att  de 
framöver måste sätta av tid för skolbiblioteket i de fyra ansvariga pedagogernas 
tjänster.87

När jag besöker skolan igen i april 2013 för en kort intervju med Tina, över ett 
år efter mitt första besök, är det fortfarande inte färdigt. Bokhyllor med böcker 
finns på plats, men Tina kallar skolbiblioteket sitt ”sorgebarn”. De har köpt till 
fler  böcker från BTJ och de har fått  många böcker till  skänks från elever och 
föräldrar. De flesta av dessa är inlagda i datasystemet och eleverna lånar dem, men 
de har inte fått igång utlåningssystemet utan skolbiblioteksansvariga Tina måste 
hämta  en pärm och skriva upp när  eleverna lånar.  Alla  elever  har  inte  varit  i 
biblioteket än, men några elever har lånat bänkböcker. Planerna på ny inredning 
för att få lokalen lite mysigare, har inte blivit av. Konferensbordet och stolarna 
som stått  där sedan innan står kvar och används när lokalen utnyttjas till  bl.a. 
modersmålsundervisning.  Det  finns  fortfarande  ingen  avsatt  tid  för  någon  att 
arbeta med biblioteket utan arbetet har utförts på raster och skollov, ofta med hjälp 
av eleverna. Tina berättar att de eventuellt, längre fram, kanske ska få avsatt tid så 
biblioteket kan bemannas på 20 %.88

8 4 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
8 5 Skolverkets webbplats > Bidrag > Läsa-skriva-räkna.
8 6 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2012-08-31.
8 7 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-09-18.
8 8 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2013-04-12.
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Granskolans arbete med skolbiblioteket
Granskolan  öppnade  i  nybyggda  lokaler  hösten  2012,  och  skolbiblioteket  har 
funnits med i planerna från början. Det ligger i öppna lokaler i en passage mitt på 
skolans övre plan, där många passerar under skoldagen. Det är inte något rum med 
dörrar utan en integrerad del av lokalen och inrett av designföretaget RosanBosch 
som ritat resten av skolan89. Jag träffar skolbibliotekarie Gunbritt för en intervju i 
början  av  höstterminen  2012,  och  hon  berättar  om  sina  arbetsuppgifter  som 
skolbibliotekarie  på  halvtid.  Granskolan  har  köpt  samma  startpaket  som 
Tallskolan och gått samma utbildning och håller också de vid terminsstarten på att 
lägga in böckerna i systemet. Det har bekostats som en del av läromedelsbudgeten 
och ingår som en del i kostnaderna för att starta den nya skolan.90

Jag kommer dit för att intervjua rektor Greta i början av terminen 2013 och får 
då se hur arbetet framskridit. Skolbibliotekarien har då arbetat i ett halvår och har 
hunnit bygga upp en verksamhet med barnen och med de andra pedagogerna på 
skolan. Även om inte skolbiblioteket förfogar över så mycket böcker ännu finns 
det början till en fungerande verksamhet. Bl.a. har de sökt och fått talbokstillstånd 
för nedladdning av Daisyböcker.

8 9 Rosan Boschs webbplats.
9 0 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18.
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Analys

I detta avsnitt ska jag redogöra för de intervjuer jag gjort och analysera dem. Jag 
vill jämföra det mina informanter säger med David V. Loertschers taxonomier om 
skolbiblioteket  utifrån  skolbibliotekariens,  rektorns  respektive  elevenas 
perspektiv, som jag tagit upp i avsnittet om mina teoretiska utgångspunkter. Jag 
hoppas få svar på mina frågeställningar:

Hur  upplever  rektorer  och  skolbiblioteksansvariga  arbetet  med  att  starta  ett 
skolbibliotek?

Vilken syn på skolbibliotek ger rektorer och skolbiblioteksansvariga uttryck för, 
och har den synen förändrats under processen med att starta skolbiblioteket?

Vilken  roll  menar  rektorer  och  skolbiblioteksansvariga  att  skolbiblioteket  kan 
spela för elevernas lärande?

Genom att koppla mina informanters olika utsagor till de olika nivåerna i nämnda 
taxonomier, hoppas jag kunna analysera mitt intervjumaterial på ett klargörande 
sätt,  för att  kunna belysa på vilket  sätt  de båda skolbiblioteken kan utgöra en 
pedagogisk resurs för elevernas lärande. I min analys redovisar jag löpande de 
intervjuades utsagor, som citat eller återgivna med mina ord.

Upplevelser och syn på skolbibliotek
Först vill  jag undersöka de första två av mina tre frågeställningar, och jag vill  
börja med att undersöka vad mina informanter på Tallskolan säger. Jag börjar med 
att se vad skolbiblioteksansvariga Tina säger, sedan rektor Tora. Sedan ska jag 
göra samma undersökning på Granskolan: först skolbibliotekarie Gunbritt, sedan 
rektor  Greta.  Jag  har  kursiverat  de  ord  som  relaterar  till  de  intervjuades 
upplevelser, för att de ska bli mer synliga. 

Skolbiblioteksansvariga Tina på Tallskolan
Jag  har  träffat  Tina  vid  tre  tillfällen.  Först  har  jag suttit  med  och lyssnat  när 
Tallskolans  skolbiblioteksgrupp  hade  sitt  första  möte  i  början  av  vårterminen 
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2012, vilket gav mig en del information om hur de tänkt sig sitt skolbibliotek. 
Sedan har jag intervjuat henne dels i  början av höstterminen 2012 och vid ett 
kortare tillfälle i april 2013. Det är de sistnämnda tillfällena som ligger till grund 
för min analys. Hon är sammankallande för den grupp som ansvarar för att bygga 
upp skolbiblioteket och därför har jag valt att intervjua henne, även om det är fem 
personer i ansvarsgruppen, och en pedagog till  som gått utbildningen i Freelib-
systemet tillsammans med henne.

Tina  berättar  att  hon  till  att  börja  med  var  väldigt  skeptisk till  lagen  om 
obligatoriska skolbibliotek:

Det kändes som... men jesus vilket resursslöseri!91

Nu är hon mer positivt inställd:

Det  är  ändå  inte  så  dumt,  i  alla  fall  vad  gäller  skönlitteratur  […]  Att  utföra  den  fysiska 
rörelsen: titta, bläddra, känna, är viktigt. […] Att bli vän med en fysisk bok är inte dumt.92

Arbetet med skönlitteratur är viktigt, anser Tina. Trots att det finns så bra digitala 
resurser är också pappersboken som ett fysiskt föremål viktig, särskilt för vissa 
elever. Faktaböcker för de yngre eleverna kan vara bra, men för de äldre eleverna 
måste  vi  se  till  att  de  har  bra  och  uppdaterad  information.  Faktaböcker  blir 
inaktuella väldigt fort, och abonnemang på kontrollerade bra källor på nätet, som 
Nationalencyklopedin,  är  bättre.  Undervisning  i  informationssökning, 
informationskompetens och källkritik ligger enligt Lgr11 främst på svenska och 
SO-pedagogerna, berättar Tina, och hon betonar att hon och SO-pedagogen jobbar 
väldigt  mycket  med  detta,  bl.a.  med  Skolverkets  material  Kolla  källan. 
Kontrollerat  material  som Skolverkets  länksamling  Länkskafferiet  och  NE/NE 
Junior är väldigt användbara, tycker hon.93

I rapporten Skolbibliotek 2012 konstateras dock att de fristående skolorna inte 
brukar satsa på databaser, som kostar pengar att abonnera  på. Där de kommunala 
skolor med tillgång till  skolbibliotek kunde ha tillgång till  ett  flertal  databaser 
genom kommunens försorg, 6 st i medeltal,  hade de fristående skolorna inte mer 
än en eller två i snitt.94

Hon  vill  att  skolbiblioteket  ska  bli  en  mysig  lugn  plats  och  berättar  om 
planerna att inreda det med fina, mysiga mattor, punktbelysning, tavlor och färg. 
Det ska bli låga, överblickbara hyllor. ”Vi har en bra vision”, säger Tina. Lärarna 
ska tala om vilka böcker de vill ska köpas in, t.ex. faktaböcker i olika ämnen och 
böcker för elever i behov av särskilt stöd. Problemet är att hinna med. 95 Hennes 

9 1 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2012-08-31.
9 2 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2012-08-31.
9 3 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2012-08-31.
9 4 Skolbibliotek 2012, s. 34.
9 5 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2012-08-31.
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uttalanden visar  på en  ambition  att  nå  nivå  2,  Välfungerande infrastruktur  för 
information,  i  Loertschers  taxonomi,  men att  verklighetens brist  på tid  och på 
information sätter upp hinder för att nå dit.

Det Tina mest av allt  saknat i arbetet  med att starta upp skolbiblioteket är 
bättre, mer samlad, konkret information att utgå från. Hon skulle gärna önska sig 
några timmar handledning av en professionell bibliotekarie som kan tala om hur 
arbetet ska göras och hjälper till med struktur och organisation och ger tips och 
råd kring bibliotek och litteratur.96 Detta visar på en ambition att biblioteket ska 
kunna ha en ”välfungerande infrastruktur för information” (nivå 2) och kanske 
också att ge de ansvariga kompetens att fungera som en individuell referenstjänst, 
(nivå 3), när möjlighet ges.

Konkret information om hur man kan starta och driva skolbibliotek finns, men 
det  är  inget  som  skolorna  automatiskt  serveras  av  Vittra,  Academedia  eller 
Skolverket. På Skolverkets webbplats finns t.ex. mycket information och många 
reportage  om hur  andra  gjort.97 Maud  Hells  bok  Utveckla  skolbiblioteket!  Att  
starta och driva en bra verksamhet från 2008 innehåller också konkreta råd. Men 
att  leta  upp  och  ta  till  sig  information  tar  tid,  och  ”tiden  är  den  ständiga 
bristvaran”, säger Tina.98

Hon  uttrycker  både  beslutsamhet men  också  en  viss  osäkerhet kring  hur 
hennes  nya  uppdrag  ska  utföras,  ett  uppdrag  hon  inte  själv  valt.  Vid  första 
intervjutillfället, i september 2012, ger hon uttryck för frustration över den dåliga 
och ofullständiga informationen som de fått  och stor  stress eftersom tiden inte 
räcker till och allt verkar ta längre tid än de trott från början. Hon berättar att hon 
och  hennes  kollega  upplevde  blandade  känslor efter  utbildningen  i  Freelib-
systemet – de hade fått bra information om datasystemet men inte någon om hur 
man  strukturerar  upp  ett  skolbibliotek.  Hon  uttrycker  en  viss  förvirring och 
osäkerhet kring det.

När  jag träffar  henne igen  i  april  2013 och biblioteket  fortfarande inte  är 
färdigt, uttrycker hon frustration över att arbetet går så långsamt och kallar vid två 
tillfällen biblioteket för sitt ”sorgebarn”. Någon ny inredning har inte kommit på 
plats, bara de ursprungliga bokhyllorna. Det finns böcker i hyllorna och de har 
köpt in nya böcker, men de har de inte hunnit registrera. Tyvärr har de inte fått  
utlåningssystemet att fungera, vilket gör att hon själv måste vara med när eleverna 
lånar, och skriva upp deras lån manuellt i en pärm.99 Detta kan sägas motsvara nivå 
tre, Individuell referenstjänst, i taxonomin, eftersom Tina måste komma med när 
eleverna ska låna och då kan hjälpa dem att hitta i biblioteket. Dock är det ganska 
ofrivilligt, eftersom hon och de andra i gruppen inte har någon tid avsatt för att 
utföra den arbetsuppgiften. Tina berättar att hon inte hinner med att läsa några av 

9 6 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2012-08-31.
9 7 Skolverkets webbplats >skolutveckling>skolbibliotek
9 8 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2012-08-31.
9 9 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2013-04-12.
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de nya barnböckerna som köpts in.100 Då blir  det också svårt att tillgängliggöra 
dem för eleverna, tänker jag.  Visionen, som hon nämnde ett halvår tidigare, har 
inte hunnits med.

Hon berättar att det inte är lika kaotiskt nu eftersom de flesta böckerna är på 
plats i hyllorna, de vet ungefär vad de har att göra. Eftersom tiden inte räcker till  
är det dock fortfarande lika stressigt. Biblioteket har blivit ett ”sorgebarn” och en 
källa till stress och känslor av otillräcklighet, även om hon också tycker att det är 
roligt att det kommer bra böcker som eleverna kan få glädje av.101

Man skulle kunna säga att Tinas syn på skolbiblioteket motsvarar en strävan 
mot den andra nivån i taxonomin – biblioteket uppfattas som en infrastruktur för 
information som bör fungera väl. Hennes syn på skolbiblioteket har ändrats något 
med tiden, från osäkerhet och skepsis till mer självsäkerhet och målmedvetenhet, 
men eftersom arbetet hela tiden kantas av brist på information och brist på tid  kan 
det vara svårt att ha en positiv syn. Eftersom hon och kollegorna inte har någon tid 
avsatt för biblioteksarbete kan de heller inte ägna sig åt något annat än det mest 
basala,  att  få  böckerna  på  plats.  Rektor  Tora  uttrycker  att  det  är  upp  till 
pedagogerna i biblioteksgruppen att få igång en bra verksamhet i skolbiblioteket, 
och att  det  så  småningom ska finnas  med  som en naturlig  del  när  teman och 
projekt planeras102, men än så länge verkar det svårt på grund av tidsbrist. Att nå 
upp  till  de  högre  nivåerna  i  taxonomin,  där  biblioteket  är  mer  integrerat  i 
undervisningen, ter sig omöjligt när det inte finns någon tid avsatt för att sköta 
biblioteket.

Skolinspektionens generaldirektör Anne-Marie Begler menar i en debattartikel 
i Göteborgsposten den 28 september 2012 att ”de resurser ett skolbibliotek kan 
erbjuda är av största vikt för en framgångsrik undervisning”, och att det borde vara 
en  enkel  sak  för  skolorna  att  uppfylla  dessa  krav.  ”Att  ordna  tillgång  till 
skolbibliotek  kan inte  vara någon svår  pedagogisk eller  didaktisk  uppgift.  Det 
handlar i första hand om vilja och en summa pengar.”103 I Tallskolans fall verkar 
det som att uppdraget är ganska svårt. Saknas vilja, pengar eller något annat? Kan 
intervjun med Tallskolans rektor Tora ge mer information om detta?

Rektor Tora på Tallskolan
Rektor  Tora,  som  jag  intervjuat  två  gånger,  uttrycker  vid  det  första 
intervjutillfället  skepsis och negativa känslor  mot att starta ett skolbibliotek. Det 
är  något  påtvingat, och  den  knapphändiga  informationen  från  Skolverket  och 
Skolinspektionen  har  skapat  en  osäkerhet om  man  satsar  på  rätt  saker  till 
skolbiblioteket.  Vid  det  andra  intervjutillfället,  sju  månader  senare,  när 

1 0 0 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2013-04-12.
1 0 1 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2013-14-12.
1 0 2 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
1 0 3 Begler, Ann-Marie, Friskolor bryter oftast mot krav på bibliotek, Göteborgsposten 2012-09-28.
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skolbiblioteket  börjar  ta  form,  uttrycker  hon  ambivalens och  resignation,  men 
också en försiktig optimism. 

När jag träffar henne första gången säger hon att hon inte tycker det är rätt sak 
att  satsa  resurser  på,  och  att  idén  med  skolbibliotek  känns  ”gammaldags  och 
otidsenlig”. Hon berättar att andra rektorer hon träffar är av samma mening. Nu, 
när det är klarlagt att Skolinspektionen kommer lägga vikt vid skolbibliotek i sina 
inspektioner står det klart att skolan måste skaffa ett. Att starta biblioteket är en 
självklarhet eftersom det krävs av skolan, precis som de andra förändringar som 
den nya skollagen, läroplanen och kursplanerna anger, menar Tora. Skolan står 
inför genomgripande förändringar, det nya betygssystemet är ett exempel.104

Den nya skollagen är enklare att förhålla sig till för den är så tydlig. Men det är mycket att 
hålla koll på, ett större tryck. Där har vi mycket stöd från Academedia och Vittra centralt. Jag 
tycker  det  är  bra  –  såhär  måste  jag  göra,  punkt  slut,  inte  så  mycket  att  tolka,  som ett  
besiktningsprotokoll.  […]  Men  skolbibliotek  –  det  känns  sådär,  tycker  jag.  Men...det  är 
möjligt att vi tolkar det för snävt? Liksom: 'skolbibliotek – känns inget modernt.'105

Tora skulle hellre se ett utökat samarbete med folkbiblioteket, det skulle vara ett 
bättre  sätt  att  utnyttja  kompetens.106 Detta  uttalande  visar  på  en  inställning  till 
skolbibliotek som motsvarar nivå 1 i Loertschers taxonomi för rektorn, dvs. en 
ambivalent eller likgiltig inställning till skolbiblioteket. Tora ser till att det blir ett 
skolbibliotek på skolan för att hon måste. Samtidigt frågar hon sig om de tolkar 
begreppet för snävt, vilket öppnar för att skolbiblioteket kanske kan bli något mer.

Tora  funderar  på  vad biblioteket  egentligen  ska  innehålla,  men  tycker  det 
verkar  onödigt  att  köpa  in  facklitteratur,  som  åldras.  ”Datorer,  läsplattor, 
skönlitteratur och faktaböcker för de yngre, tänker jag.”107 Läsplattor återkommer 
Tora till  flera  gånger under  vårt  samtal.  Detta  visar  på att  hon funderar  kring 
skolbibliotekets roll vad gäller informationsteknologi och kring hur eleverna ska 
dra mest nytta av sitt bibliotek, vilket kan sägas motsvara nivå 2 i taxonomin. Hon 
betonar att det är skolbiblioteksgruppen som får bestämma hur det ska bli:

Jag vill inte att det bara ska vara jag som står och säger 'nu gör vi såhär', jag har sjösatt den 
här projektgruppen för att jag vill ha delaktighet. Elever ska vara med och i viss mån föräldrar 
också. Det ska bli något som ägs av alla på skolan.108

Elevernas delaktighet och inflytande är ett resonemang som jag återkommer till 
längre fram. Tora resonerar kring hur biblioteket ska finansieras:

Arbetslagen får bidra med inköp. Många vill säkert skänka böcker! Det finns nog många olika 
sätt att fylla hyllorna. Sen får man väl avsätta en slant varje år så det hålls igång.109

1 0 4 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
1 0 5 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
1 0 6 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
1 0 7 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
1 0 8 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
1 0 9 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
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Om detta visar att Tora har en plan för skolbibliotekets långsiktiga finansiering så 
kan  det  motsvara  nivå  6  i  Loertschers  taxonomi,  men  där  Loertscher  nämner 
beredskap för att anställa ny personal med teknisk kompetens i skolbiblioteket, 
tolkar jag snarare Toras uttalande som att hon kan tänka sig att köpa in några nya 
böcker varje år.

Tora berättar om samarbete och stöd inom koncernen vad gäller arbetet att 
starta skolbibliotek: ”Vi pratar, rektorerna emellan, tipsar varandra och så. […] 
Academedia är tydliga med att vi ska starta bibliotek, men varje skola har en viss 
frihet eftersom förutsättningarna ser så olika ut.”110

Hon betonar att hon gillar bibliotek: ”Jag har ingenting emot bibliotek som 
sådant (skratt), jag är verkligen en bokläsare, och gammal språklärare” men vill 
inte låsa in alla skolans böcker i ett rum där de inte blir tillgängliga: ”Jag vill ju ha 
juniorernas böcker där juniorerna är.”111 

När jag träffar henne sju månader senare har de köpt in det startpaket som 
Academedia erbjudit,  även om det var med ”blandade känslor,  det  var ganska 
kostsamt och vi upplever att det inte var så mycket vi fick för det”.112 Hon har nu 
delvis en annan inställning till biblioteket: 

Jag har förlikat mig vid tanken. Det är bara att  gilla läget.  […] Det finns fördelar  också.  
Litteratur och språk är oerhört viktigt. […] Det känns roligt också.113

Hon berättar om svårigheterna att hinna med skolbiblioteket:

Det svåraste är att få till tiden. Tid och pengar. Vi har ingen utökad budget bara för att vi fått 
en lag som säger att vi ska ha skolbibliotek. [...] Vi har en ganska tydlig målbild, vi har ett  
rum. Det känns bra. Målsättningen var att det skulle vara klart till sommaren men det hanns 
inte med. Lärarna har ingen avsatt tid, så det blir svårt. Det gäller att vara strukturerad för att  
hinna med sina ordinarie arbetsuppgifter på sina 45 timmar i veckan. Och plötsligt ska man 
bygga upp ett bibliotek från scratch, och det är inget litet jobb, det är inget man bara kastar 
ihop. Det var ett större jobb än vi tänkte. […] Att registrera och göra i ordning varje bok, det  
är en hantering som tar tid.114

Uppenbarligen har Tora inte varit införstådd med hur mycket tid det tar att göra i 
ordning ett skolbibliotek. Tora hoppas på att skolbiblioteket ska bli färdigt under 
hösten 2012, och resonerar vidare kring bemanningen:

Vi måste sätta av en viss tid i de ansvariga pedagogernas tjänster och någon måste ha det  
övergripande ansvaret. En bibliotekarie på heltid vore toppen, men det har vi inte råd med. 
[...] På en jättestor skola där jag jobbade förut fanns en bibliotekarie på ungefär 75 %, då 
kunde man säga 'gå ner till bibblan', och så visste man att det fanns en vuxen där som hjälper 
till, och så kommer det inte fungera här, inte i första skedet i alla fall.115

1 1 0 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-09-18.
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Nivå 3 i taxonomin, att anställa en skolbibliotekarie, är inget som kan komma i 
fråga här, trots att arbetet uppenbarligen inte hinns med. Tora resonerar kring att 
sätta av tid, men när jag träffar skolbiblioteksansvariga Tina ett halvår senare har 
ingen fått  någon tid i  sina tjänster för detta.  Toras uttalande visar också på en 
ambivalent inställning till skolbibliotek (nivå 1), Tora kan se fördelarna med ett 
bemannat fungerande skolbibliotek eftersom hon har erfarenhet av ett sådant, men 
hon ser ingen möjlighet att bekosta det på Tallskolan.

Vi har fokus på språkutveckling under året, då kan vi ha aktiviteter kopplade till biblioteket. 
Grunden för allt tänkande är språket och vi möter många barn som behöver jobba med sin 
språkutveckling.  Därför  har  vi  extra  fokus  på  det  det  här  året.  Pedagogerna  ska  gå  en 
kompetensutveckling i läsförståelse via kommunens specialpedagog. [...] Då är det bra att ha 
ett bibliotek färdigt.116

I  rapporten  Läsförmåga  en  demokratifråga  –  betydelsen  av  bemannade  
skolbibliotek menar författarna att det är viktigt för elever med lässvårigheter att 
det finns ett bemannat skolbibliotek med en pedagogiskt kunnig bibliotekarie som 
kan tillgängliggöra lämpligt  material  för de eleverna.  Om de eleverna inte  ges 
tillräckligt  stöd  finns  stora  risker  att  de  inte  läser  alls  och  därmed  minskar 
läsförmågan  ytterligare.  Det  kan  i  längden  få  konsekvenser  för  elevens 
läsutveckling och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i alla ämnen.117 Tora 
nämner  att  Tallskolan  har  många  barn  som  behöver  jobba  med  sin 
språkutveckling. Om det nya skolbiblioteket kan satsa på resurser för dessa elever 
och om någon i  personalen även kan tillgängliggöra dem, skulle det kunna ha 
betydelse på kort och lång sikt för eleverna.

Om bibliotekslokalen säger Tora:

Eleverna ska också vara delaktiga och lära sig hur ett bibliotek fungerar. Alla måste ta ansvar 
när de är där. Det ska bli en plats för mysiga läsestunder där man kan jobba i lugn och ro, om 
man behöver krypa undan lite. Det ska finnas litteratur för pedagogerna också, och ska kunna 
användas som mötesrum. […]  Hur  gör  vi  nu för  att  det  inte  ska bli  ett  stängt  rum med 
dammiga böcker så ingen går dit? […] Drömmen vore att ha det öppet men ska man vara 
krass och realistisk så – nej, tveksamt.118

Mikael Alexandersson och Louise Limberg skriver i  Textflytt och sökslump om 
elevers synsätt på skolbiblioteketet som rum. De konstaterar att eleverna i deras 
undersökning främst såg skolbiblioteket som en lagerlokal för böcker, men också 
som en arbetsplats  och som ett  servicecenter där  man kunde få hjälp  att  hitta  
böcker och information, och också få hjälp med utskrifter och annat praktiskt. De 
såg också skolbiblioteket som en fristad där de kunde vara i fred, umgås lugnt 

1 1 6 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-09-18.
1 1 7 Läsförmåga en demokratiförmåga – betydelsen av bemannade skolbibliotek (2011), Centrum för Lättläst / 
Lärarförbundet, s. 10.
1 1 8 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-09-18.
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eller komma ifrån. De uppskattade lugnet och ordningen men hade svårt att förstå 
sig på hylluppställningen.119

Rektor Tora berättar om de stora förändringar som sker i skolan i och med den nya 
läroplanen och det nya betygssystemet:

Jag upplever att det är en oerhört mycket mer styrd skola, ramarna har krympt. Kostymen blev 
lite  trång...  [...]  Många pedagoger  är  lite  stressade.  Förut  kunde vi  jobba  så  mycket  mer 
tematiskt och ämnesintegrerat, nu ska alla ämnen bedömas separat, det ska vara nya betyg och 
nationella prov i alla ämnen, det blir så... det är verkligen tvärtemot vad vi drömmer om, den 
här ämnesintegrationen [...] så det brottas vi väl lite med.120

Någonstans i denna förändrade struktur ska biblioteket få en plats:

Ja, det måste det få, helt klart. Alla teman och all verksamhet vi planerar, där måste vi fråga  
oss hur vi använder biblioteket. Vi har en checklista för alla teman och där måste biblioteket  
in som en punkt. Vi får utvärdera det i juni, hur det gick.121

Här visar Toras uttalande att hon har en vision där biblioteket är något mer än ett 
rum, och att det faktiskt ska integreras i undervisningen. Hur vet hon inte ännu, 
men hon är  klar  över  att  verksamheten  ska utvärderas  vid läsårets  slut,  vilket 
Loertscher nämner på den tionde nivån i taxonomin.

Tora berättar att skolan skaffat fler datorer, laptops till de äldre och iPads till 
de yngre eleverna.  Det är  inte  fråga om någon en-till-en-satsning men det  ska 
finnas en tillräcklig datortäthet.  Hon betonar att  det  ska finnas  ett  genomtänkt 
pedagogiskt syfte med hur de ska användas och det måste de tänka igenom. Hon 
berättar att hon är fascinerad av de nya möjligheter som ges till eleverna med skol-
appar  att  använda i  olika  ämnen,  molntjänster,  lärplattformer  och liknande för 
skolan, och berättar att många elever också har nytta av sina privata surfplattor, 
laptops och smarta telefoner som de tar med till skolan. På något sätt ska detta 
kopplas till  biblioteket  men hur vet hon inte än. Hon återkommer flera gånger 
under båda intervjuerna till att skolan bör köpa in läsplattor till biblioteket. När 
jag frågar henne vad de ska fyllas med och hur de ska användas är hon lite osäker 
på det, men ser det som en bra möjlighet. Detta visar på nivå 2 i taxonomin, hon 
funderar på hur biblioteket kan integreras i skolans datormiljö, även om något svar 
inte finns än.

Anna Lundh konstaterar i sin avhandling att yngre skolelever ofta lämnas att 
utföra alltför komplicerade uppgifter när de ska ”forska” vid datorn. Ofta får de 
inte  tillräckligt  med  stöd  i  att  hitta  och  sammanställa  information  vid 
projektbaserat lärande.122 Här räcker det inte med att tillräckligt många datorer och 

1 1 9 Alexandersson, M. och Limberg, L. (2004), Textflytt och sökslump, s.101-105.
1 2 0 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-09-18.
1 2 1 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-09-18.
1 2 2 Lundh, A. (2011), Doing Research in Primary School, s. V-VI.
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iPads, man måste, som Tora säger, ha ett pedagogiskt syfte med dem. Eleverna 
behöver stöd i sitt ”forskande”.

Krister Widell och Mats Östlings rapport  Det moderna skolbiblioteket – en  
framtidsskiss tar upp betydelsen av att skolan utnyttjar den nya tekniken på ett sätt  
som kommer eleverna till godo, och att lagtextens betoning av skolbiblioteket som 
ett fysiskt rum är problematisk.123 Rektor Tora funderar delvis i samma banor – 
hon vill inte fösa in alla skolans böcker i ett låst rum som inte blir tillgängligt, och 
hon menar att skolan har ett ansvar att se till att deras nya datorer och iPads kan 
användas på bästa pedagogiska sätt och att vi bara står i början av att ta till oss av 
den nya  tekniken.  Om skolan  lyckas  med  detta,  och  om de  kan integrera  det 
obemannade skolbiblioteket med IT-satsningen, vet jag ingenting om.

Jag kan se en viss förändring i Toras syn på skolbiblioteket under det dryga 
halvår som går mellan intervjuerna. När jag först träffar henne och de just börjat 
fundera på hur skolbiblioteket ska utformas, är hon mycket skeptisk till att behöva 
lägga pengar och tid på att starta ett skolbibliotek. Idén känns ”gammaldags och 
otidsenlig”  och  hon  funderar  på  vad  biblioteket  ska  innehålla  för  att  uppfylla 
Skolinspektionens krav. Jag ser hennes uttalanden som att hon har en ambivalent 
eller likgiltig inställning till skolbiblioteket, den första nivån, där det viktigaste är 
att göra det som Skolinspektionen förväntar sig, förhoppningsvis utan att lägga 
alltför stora pengar på det. Samtidigt frågar hon sig om ”vi tolkar det för snävt?” 
Kanske har hon inte riktigt satt sig in i vad ett skolbibliotek kan vara och vad det 
kan innebära för eleverna.

När jag intervjuar henne igen efter ett halvår har de tagit beslutet att köpa in 
startpaketet med böcker, utrustning och utbildning. Hon berättar att hon ”förlikat 
sig vid tanken” att behöva starta upp ett bibliotek, men är samtidigt inställd på att  
det  ”absolut”  ska bli  en hjälp  för  eleverna att  nå sina mål.  Ambitionen är  att 
biblioteket ska vara med när man planerar nya teman och att det ska få en plats i  
den  nya  struktur  som  arbetet  på  skolan  innebär,  med  ny  läroplan  och  nytt 
betygssystem. Hon säger att de behöver sätta av tid i tjänsterna och i budgeten för 
det  fortsatta  arbetet  med  biblioteket.  Hennes  ambition  pekar  på  en  syn  på 
skolbiblioteket som motsvarar både nivå två och tre i taxonomin. Men för att detta 
ska kunna uppfyllas behövs tid avsatt för arbetet och kompetent personal som kan 
tillgängliggöra bibliotekets  resurser.  För att  nå de högre nivåerna krävs att  det 
faktiskt  finns  någon  personal.  Frågan  är  om  de  uttalade  ambitionerna,  eller 
förhoppningarna, är realistiska eller om skolbiblioteket kommer att fortsätta vara 
ett rum med böcker dit eleverna går på uppmaning av sin lärare, och skriver upp 
sina lån i en pärm.

På Tallskolan verkar arbetet med att starta ett skolbibliotek, både för rektor 
och  skolbiblioteksansvarig,  vara  mer  påtvingat  och  stressande  än  roligt  och 
lustfyllt.

1 2 3 Widell, K. och Östling, M. (2011), Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss, s.4-6.
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Skolbibliotekarie Gunbritt på Granskolan
När jag träffar Gunbritt har höstterminen precis börjat och skolan har just flyttat in 
i sina nya lokaler. Hon berättar om sitt arbete som nytillträdd skolbibliotekarie på 
Granskolan och visar stor entusiasm för sina arbetsuppgifter.

Biblioteket ska vara ett hjärta och ett hjälpcenter i skolan. Man ska kunna komma dit och få 
all möjlig sorts hjälp. När jag är där sitter jag ju väldigt centralt och ser barnen och kan ha lite  
koll.124

Det  här  uttalandet  kan  man  knyta  till  nivå  2,  3  och  4  i  taxonomin  för 
skolbibliotekarier:  Gunbritt  menar  att  biblioteket  kommer  ha en välfungerande 
infrastruktur, hon har möjlighet att ge barnen individuell hjälp och hon finns ofta 
där när de kommer spontant. Dessutom kan hon ge annan hjälp än att bara bistå 
med böcker och information: hon ”ser barnen och kan ha lite koll”.

Böckerna från BTJ:s startpaket har just anlänt och hon är mitt uppe i arbetet 
med  att  lägga  in  dem  i  datasystemet  och  fundera  ut  hur  de  ska  placeras  på 
hyllorna. Gunbritt berättar att beståndet ska fyllas på löpande, och skolan har även 
fått  en hel  del  skänkta böcker,  som hon bedömer är bra och användbara.  Hon 
betonar vikten  av att  eleverna är med och bestämmer,  så  ett  biblioteksråd har 
bildats,  med  representanter  av elever  från  alla  årskurser  på  skolan.  Listor  och 
bokkataloger från Bokjuryn har gått ut i klasserna för att barnen ska kunna lämna 
förslag på vilka böcker de vill ha i biblioteket.125 Medlemmarna i biblioteksrådet 
hjälps åt med att formulera regler för hur biblioteket ska fungera, ger förslag på 
hur man kan ställa upp böckerna i biblioteket och vad de olika kategorierna kan 
heta, och kommer också få lite ansvar för att biblioteket ska se snyggt ut och att 
förmedla  den  ansvarskänslan  till  sina  klasskamrater,  berättar  Gunbritt.  Hon 
understryker att det är viktigt att eleverna är delaktiga men att det är de vuxna som 
bär ansvaret, det ska inte läggas på eleverna.126

I läroplanen, Lgr 11, sägs att ”elever ska ges inflytande över utbildningen” och 
att ”alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar 
och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.”127  Vidare att 
”rektorn har ett  särskilt  ansvar för att  skolans arbetsformer utvecklas så att  ett 
aktivt elevinflytande gynnas”.128 I rapporten Skolbibliotek 2012 nämns att endast en 
tredjedel  av  svenska  skolbibliotek  har  något  organiserat  elevinflytande.129 
Gunbritts  arbete  med  biblioteksrådet  ser  jag  som  överensstämmande  med 
läroplanens krav på att ge eleverna ansvar och  inflytande över både innehåll och 
skolmiljö.  Rektor Tora på Tallskolan nämner att skolbiblioteket ska vara något 

1 2 4 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
1 2 5 Barnens biblioteks webbplats > Bokjuryn.
1 2 6 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
1 2 7 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,s. 16.
1 2 8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 19.
1 2 9 Skolbibliotek 2012, s. 21.
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som  ”ägs  av  alla  på  skolan”.  Hon  menar  att  när  hon  låter  projektgruppen 
bestämma hur skolbiblioteket ska se ut, är det för att hon vill ha delaktighet. Hon 
säger också att eleverna ska  vara delaktiga och lära sig hur ett bibliotek fungerar, 
och att alla måste ta ansvar när de är där.130Tina på Tallskolan berättar att hon tagit 
några elever till hjälp i det praktiska arbetet med att lägga in de nya böckerna och 
sätta dem på plats.131

Granskolans bibliotek kommer att låna ut böcker via datasystemet Freelib, och 
alla elever ska få en egen inloggning och ska kunna låna själva. Böckerna ska 
också  kunna  lånas  hem.  Biblioteket  ska  också  låna  ut  Ipads  och datorer,  och 
Gunbritt ansvarar för att fylla dessa med de program och appar som kan användas 
av eleverna. Att hitta appar som passar elevernas nivå är en viktig uppgift, menar 
hon.  Jag  ser  detta  resonemang  i  linje  med  rapporten  Det  moderna 
skolbiblioteket.132 Skolbiblioteket  går  utanför  de  traditionella  uppgifterna  med 
boklån och läsfrämjande och har en ambition att använda sig av den nya tekniken 
på ett pedagogiskt genomtänkt sätt.

Biblioteket  ligger  i  anslutning  till  specialpedagogens  rum,  och  Gunbritt 
samarbetar väldigt mycket med henne. Både på så sätt att specialpedagogen är där 
när inte Gunbritt är det, och tvärtom, så att de täcker upp för varandra. Men också 
på det sättet att Gunbritt ser det som en väldigt viktig uppgift för henne att fånga 
upp de barn som behöver särskilt stöd eller uppmärksamhet. Eftersom hon arbetat 
som specialpedagog och har handlett personalen på skolan, har hon möjlighet att 
se signaler hos barnen och meddela pedagogerna, och hon vet också mycket om 
hur respektive pedagog arbetar och kan ge dem hjälp och stöd, menar hon. Hon 
berättar att hon kan se barnen utanför klassrummet och fånga upp dem, de som 
smiter undan, de som vill prata och de som kan behöva extra stöd, och återkoppla 
till  pedagogerna.  Hon  säger  att  hon  vill  vara  en  inspiratör  för  elever  och 
pedagoger, det ska inte bara vara pedagogerna som skickar eleverna till  henne. 
Även  om  hon  inte  formellt  är  pedagogernas  handledare  längre  kommer  hon 
fortsätta  stödja dem och specialpedagogen,  berättar  hon.  Gunbritt  hjälper  även 
specialpedagogen med alla tekniska hjälpmedel.133

Pedagogerna fortsätter att använda mig som bollplank [...] senast idag hjälpte jag till med att 
skriva ett åtgärdsprogram åt en elev [...] Jag är väldigt bred, kan man säga!134

Samarbete med lärare, läsfrämjande arbete och teknikstödd undervisning återfinns 
på nivå 8 i taxonomin, och det Gunbritt berättar här visar att det är uppgifter som 
ingår i hennes arbete.

1 3 0 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-02-17.
1 3 1 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2013-04-12.
1 3 2 Widell, K. och Östling, M. (2011), Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss, s. 4-6.
1 3 3 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
1 3 4 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
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Gunbritt  ska  presentera  böcker  för  barnen,  men  de  ska  också  läsa  och 
presentera böcker för varandra. Hon berättar att barnen i biblioteksrådet har en 
viktig uppgift här om de vill, och att hon i februari ska gå med några elever på 
bokrean  och  handla.  Föräldrarådet  på  skolan  är  också  viktiga  för  bibliotekets 
arbete, och många föräldrar och barn har skänkt böcker till skolan.

Eftersom Gunbritt bemannar biblioteket på halvtid kommer hon inte vara där 
under hela skoldagarna, utan i början kommer även specialpedagogen hjälpa till, 
och så småningom är det meningen att alla lärarna ska behärska lånesystemet och 
kunna hjälpa sina elever att låna. Eleverna ska också kunna låna själva utan att 
någon vuxen är med. Gunbritts förhoppning är att det ska finnas scanner för utlån 
även på andra platser i skolan. Det ska finnas en välfungerande infrastruktur (nivå 
2).

I  Vittraskolorna  delar  man  in  terminerna  i  perioder,  och  Gunbritt  vill 
utvärdera bibliotekets arbete regelbundet efter varje period. Eftersom hon vet i 
förväg vilka teman pedagogerna kommer arbeta med under perioderna, kan hon 
också  förbereda  och  plocka  fram  böcker  och  material  som  kan  komma  till 
användning, berättar hon. Det kan också innebära att alla böcker inte behöver stå 
framme hela tiden utan det ska ges plats för de ämnen och teman man för tillfället 
arbetar med. Hon tycker det är viktigt att inte fylla hyllorna med bokryggar utan 
böckerna ska synas, vilket innebär att man kanske kan plocka undan en del böcker 
allt eftersom biblioteket fylls på, och plocka fram dem igen när de behövs. Hon 
vill också ha en hylla med referensböcker, t.ex. uppslagsböcker, i biblioteket.

Man ska kunna få hjälp av mig att söka, så jag blir en levande sökmotor åt eleverna, så de inte 
bara sitter och söker på Google, utan jag hjälper dem via böckerna också.135

Det ska vara ett komplement till elevernas informationssökande på internet, och 
hon ska hjälpa dem i sin informationssökning.

Carol Kuhlthau visar i sin modell över informationssökningsprocessen att det 
är  vanligt  att  eleven  upplever  osäkerhet  i  vissa  faser  under  arbetet,  särskilt  i 
början. I dessa faser, kallade ”zone of intervention”, är det lämpligt med hjälp och 
stöd, t.ex. från en lärare eller skolbibliotekarie.136 Gunbritt visar här att hon anser 
sig ha ett pedagogiskt uppdrag som skolbibliotekarie. Att hjälpa eleverna i deras 
informationskompetens  är  en  del  av  nivå  8  i  Loertschers  taxonomi  för 
skolbibliotekarier, och Gunbritt menar att nivå 6, de planerade mötena som gör att 
man kan ta fram relevant information i förväg, också är en viktig arbetsuppgift för 
henne.

Det är viktigt att biblioteket ska vara tilltalande och mysigt, anser hon. Det 
ligger mitt i lokalen och är alltid öppet och tillgängligt, och ska också vara en plats 
där eleverna vill vara. Det ska bli mer ombonat än det är nu, och hon har t.ex. fått  

1 3 5 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
1 3 6 Kuhlthau, C. (2013), Information Search Process, på Carol Kuhlthaus webbplats.
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pappfigurer med barnboksfigurer från ett bokförlag. Förutom böcker, datorer och 
ipads ska biblioteket ha tidningar och tidskrifter, och hon funderar också på att 
låna ut musikinstrument. ”Vi vill ju ha ett bibliotek som sticker ut lite!”137

Gunbritts  tjänst  är  tillfällig  det  här  året,  och  även  om  hon  har  en  fast 
heltidstjänst  inom Vittra så vet hon inte hur hennes uppdrag kommer att  se ut 
nästa år. Hennes uppdrag på halvtid detta läsår är att starta upp biblioteket och hon 
hoppas på att kunna fortsätta med det även nästa läsår.

Gunbritt berättar att man satt till extra resurser för att finansiera biblioteket, 
för att kunna köpa startpaketet och kunna fylla på med mer böcker. Det är inte 
något särskilt bidrag man sökt, och att man valt att satsa extra mycket är nog för 
att skolan är nybyggd och man försökt göra rätt från början för att leva upp till 
Skolinspektionens  krav  enligt  den  nya  läroplanen.  Eftersom skolan  oftast  inte 
köper  hela  klassuppsättningar  av  läroböcker,  utan  arbetar  mer  med 
ämnesövergripande  teman  kan  man  också  lägga  mer  pengar  på  böcker  till 
skolbiblioteket.

På frågan vad hon anser om den nya skollagens krav på skolbibliotek svarar 
Gunbritt att hon tycker det är bra men att det är viktigt att skolorna tar chansen att 
göra en bra pedagogisk verksamhet av biblioteket, inte bara samla alla böcker i ett 
rum och kalla det bibliotek. Skänkta böcker huller om buller i ett rum gör ingen 
glad och kommer inte undervisningen till godo, menar hon, utan det är viktigt att 
verksamheten är integrerad i undervisningen.138

Jag  hoppas  att  många skolor  tar  chansen  nu  att  göra  något  mer  av  det  och  får  in  det  i 
undervisningen,  då  tycker  jag  det  är  väldigt  bra.”  ”Det  måste  vara  tilltalande  och 
lättillgängligt […] Jag tycker det ska se ut som godis. […] jag tycker om när böckerna står  
med framsidan framåt, i spökhyllan kanske jag vill hänga några små spöken, några attribut 
som lockar och inspirerar.139

Hon tycker också det är viktigt att ta hjälp av det kommunala folkbiblioteket när 
det är möjligt, dock inte utnyttja det genom att komma dit och länsa hyllorna som 
hon har varit med om tidigare i sitt arbete vid en annan skola, utan att samarbeta 
om det finns möjlighet.140

Gunbritts ger uttryck för en syn på skolbiblioteket som i Loertschers taxonomi 
om skolbiblioteket sedd ur skolbibliotekariens perspektiv, skulle kunna inbegripa 
alla tio nivåerna. Detta beror till stor del på att Gunbritt har en unik position på 
skolan. Hon menar att hon har ett uppifrånperspektiv eftersom hon har handlett 
både rektor, ledningsgrupp och personal, vilket gör att hon har bra koll på vad som 
händer  i  verksamheten,  både  vad  gäller  de  enskilda  pedagogerna  och  hur  de 
arbetar och hur skolan arbetar i stort. Det ger henne möjlighet att se strukturerna 
och  vet  hur  arbetet  bedrivs  på  olika  nivåer  inom  kommunen,  inom 
1 3 7 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
1 3 8 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
1 3 9 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
1 4 0 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
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Vittrakoncernen och inom skolan. En sådan inblick har inte alla skolbibliotekarier. 
Det är dock skillnad på att vara med i skolans planering i egenskap av handledare 
och i egenskap av skolbibliotekarie.

Det Gunbritt nämner som sina arbetsuppgifter som skolbibliotekarie är till att 
börja  med  en  ordnad  lokal  med  ett  fungerande  utlåningssystem  med  ett 
bokbestånd som är under uppbyggnad (nivå 2). Lärare och elever kan få hjälp att 
hitta det de vill ha i den mån det finns eftersom det inte finns så många böcker 
ännu (nivå 3). Eftersom biblioteket alltid är öppet och bemannat på minst halvtid 
kan eleverna få hjälp också vid spontana besök (nivå 4), och såväl nivå 5, den 
hastiga planeringen, och nivå 6, planerade möten, nås, eftersom Gunbritt har god 
insikt  i  lärarnas  arbete  och  vet  vilka  teman  som  kommer.  Nivå  7,  de 
”missionerande” arbetet som exempelvis bokprat kan vara, avser hon att arbeta 
med. Nivå 8,  implementeringen av de fyra områdena som jag nyss tog upp, anser 
hon  också  ingå  i  arbetsuppgifterna.  Hon  ger  uttryck  för  en  förhoppning  att 
skolbiblioteket ska integreras i undervisningen och nå ut till alla på skolan (nivå 
9). Om Gunbritt deltar i undervisningsplanering (nivå 10) i egenskap av tidigare 
handledare på skolan eller i egenskap av nuvarande skolbibliotekarie kan jag inte 
bedöma, jag kan bara anta att hennes bakgrund och tidigare uppdrag på skolan 
färgar av sig på hennes nuvarande uppdrag som skolbibliotekarie. Hur som helst 
tror jag att det en klar fördel för en skolbibliotekarie att automatiskt få tillträde till  
skolans alla områden.

Skolbibliotekarien  Gunbritt  på  Granskolan  är  mycket  entusiastisk när  hon 
beskriver hur hon vill arbeta med biblioteket och med eleverna. Hon har en klar 
uppfattning om vilket slags pedagogik hon vill arbeta med i sitt arbete, vad hennes 
roll  i  skolan  är  och  verkar  självsäker och  inte  det  minsta  tveksam kring  sitt 
uppdrag i  skolbiblioteket.  De praktiska  frågorna  med  att  starta  skolbiblioteket 
verkar ha gått bra att lösa även om hon inte tidigare haft erfarenhet av just det, och 
hon har också tid avsatt att för att arbeta med skolbiblioteket. Osäkerheten om sina 
nya arbetsuppgifter  och de utmaningar  hon ställs  inför  verkar  inte  göra henne 
stressad, tvärtom verkar hon positivt inställd, glad, drivande och entusiastisk. Hon 
visar  tydligt  att  hon  ser  sina  arbetsuppgifter  som viktiga  och  att  de  kommer 
påverka eleverna positivt.

Rektor Greta på Granskolan
Under hösten 2012 lägger jag åter arbetet med uppsatsen åt sidan, men besöker 
Granskolan i januari 2013 för att intervjua rektor Greta. I september 2012 har jag 
tidigare besökt skolan och intervjuat skolbibliotekarien Gunbritt. Jag får möjlighet 
att se hur biblioteket ser ut när det funnits ett halvår. Greta berättar att biblioteket 
var en prioriterad fråga redan när skolan planerades, och att man i den nybyggda 
skolan ville göra allting rätt från början.

56



Vi började tänka på biblioteket som en viktig del av skolan eftersom det betonas så starkt i  
lagtexten. Bibliotekets plats i skolan blev en central del i vårt tänkande kring den nya skolan 
som en kreativ lärmiljö.  Vi har känt att  vi inte har haft  tillräckligt bra bibliotek på andra 
skolor, och det hade vi heller inte i skolans förra lokaler. Så jag kände att det här vill jag 
utveckla och känna att det blir något bra, inte bara att vi har det man måste ha, utan att det blir  
någonting extra.141

Här visar rektor Greta att hon ansträngt sig att se vilken roll skolbiblioteket kan 
spela (nivå 2 i taxonomin) och hon visar ett helt annat synsätt än rektor Tora på 
Tallskolan,  som till  en  början  såg skolbiblioteket  som något  gammaldags  och 
otidsenligt.

Det ska vara kul för barnen och barnen ska vara delaktiga i det här biblioteket. De ska kunna 
påverka vilka böcker vi har, det ska vara lätt att låna [...] biblioteket ska vara tillgängligt och 
helt öppet, det finns inte en dörr! Det bygger på tillit, att vi tror på ungarna. Jag menar, vad är 
det värsta som kan hända? Jo kanske att ett barn tar hem en bok som inte kommer tillbaka, 
men det är kanske inte hela världen. Kanske blir den i alla fall läst. […] Självklart måste vi 
jobba med vår kultur och våra förhållningsregler, det gör vi i alla fall. […] Det viktigaste för 
mig var att barnen själva måste få låna när de känner att de behöver låna en bok, det ska inte 
vara beroende av om Gunbritt eller någon annan är där utan de ska alltid kunna låna en bok 
[…] Biblioteket ska vara skolans hjärta.142

Också här visar Greta än annan syn än rektor Tora på Tallskolan, som säger att är 
man krass och realistisk är det tveksamt om man kan ha biblioteket öppet, även 
om det  vore  drömmen.  ”Vi  valde  att  inte  se  det  som ett  måste  utan  som en 
möjlighet, en förmån för våra ungar. […] På sätt och vis har det nog varit lättare  
för oss än för andra skolor”143, säger Greta. ”Bibliotek ger en känsla, och öppnar 
upp för  läsglädjen.”144 Skolans  hjärta,  en  kreativ  lärmiljö,  en möjlighet  och  en 
förmån är begrepp som Greta återkommer till under intervjun.

Greta berättar att biblioteket utvecklats under höstterminen, och att Gunbritt, 
som ju sitter med den mesta kunskapen, har haft genomgång av utlåningssystemet 
för pedagogerna så att de ska kunna visa barnen, eftersom alla pedagoger måste 
känna sig trygga med systemet. Hon berättar att skolbiblioteket på sikt ska bli ett 
Mediatek  med  utlåning  av  även  datorer  och  iPads,  och  att  barnen  dras  till 
biblioteket, särskilt när Gunbritt är där. Än så länge tycker de det är roligast att  
låna böcker när hon är där, men på sikt ska alla bli vana vid att låna själva, betonar 
hon.  Många  tar  nog  en  bok,  läser  en  stund  och  ställer  tillbaka  den  utan  att 
registrera den, men alla ska veta att man kan låna hem den också säger Greta. 

Greta berättar att de startade med startpaketet från BTJ med 200 böcker, men 
att  de  köper  in  hela  tiden  och  det  blir  efter  barnens  önskemål,  samt  att  det 
biblioteksråd  som  Gunbritt  berättade  om  tidigare  fungerar  bra,  eleverna 
vidarebefordrar klasskompisarnas  önskemål,  och många går direkt  till  Gunbritt 

1 4 1 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18. 
1 4 2 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18.
1 4 3 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18.
1 4 4 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18.
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och  berättar  vad  de  vill  ha.  På  så  vis  blir  eleverna  delaktiga  i  att  utforma 
skolbiblioteket och känner att de har ett inflytande.

Greta berättar att de satsat ganska mycket pengar på biblioteket när de byggde 
skolan, startpaketet kostade ca 80 000 varav ca hälften gått till böcker. Efter det 
har de beställt för ca 20 000 kr till under det halvår som skolan funnits, och de 
löpande  inköpen  av  böcker  går  på  läromedelsbudgeten.  Sedan  ska  biblioteket 
fyllas på kontinuerligt.

Jag frågar om de behöver ta pengar från något annat nu när de lagt så mycket 
pengar  på  biblioteket,  men  Greta  berättar  att  det  inte  är  några  problem  i  år 
eftersom de  ju  har  prioriterat  att  satsa  på  biblioteket.  Självklart  kommer  man 
framöver att få prioritera ibland, barnen behöver ju andra läromedel än böcker, 
”Det är alltid bra att satsa pengar på böcker, för läsglädjen vill man att barnen ska 
ha [...] En viss del av läromedelsbudgeten ska alltid gå till böcker.”145

Greta visar i sina uttalanden att hon sett till att biblioteket har en långsiktig 
finansiering (nivå 6 i taxonomin) och försökt se till att det finns en fungerande 
organisationsstruktur (nivå 5). Hon har anställt Gunbritt och visar att hon litar på 
hennes kompetens och sätt att sköta skolbiblioteksverksamheten (nivå 3).

Greta  tycker  att  skollagens  krav  på  skolbibliotek  förstås  medför  en  stor 
kostnad, men det är en fördel att ta den kostnaden i samband med att starta en ny 
skola. ”Då blev det inget hinder, utan en hjälp framåt, tycker jag.”146 Här kunde de 
skapa biblioteket  från första början. Böcker hade de innan, men nu är det mer 
systematiskt, och bibliotekets yta är det som knyter ihop helheten, menar Greta.

Greta hävdar starkt att skolbiblioteket kommer att hjälpa eleverna att nå sina 
mål. När eleverna ska söka information använder de förstås internet, men det finns 
mycket annat som man kan läsa sig till, menar hon, och att eleverna också behöver 
träning i att söka information i böcker, och att själva känslan av tryckta böcker är 
viktig. Här påminner hennes uttalande om Tina på Tallskolan, som också nämner 
att pappersboken som ett fysiskt föremål är viktig. Böckerna och biblioteket ingår 
i  undervisningen,  konstaterar  Greta,  och  nämner  att  de  kommer  köpa  in  lite 
faktaböcker också.

Greta berättar att halvtidstjänsten som Gunbritt bemannar kommer vara kvar 
även senare, för biblioteket  ska absolut bemannas.  Kombinationen av bibliotek 
och  specialpedagogik  är  väldigt  bra,  menar  hon,  och  eftersom  Gunbritt  och 
specialpedagogen går omlott finns det oftast någon vuxen i biblioteket, och då det 
ligger mitt i skolan är det så lätt för de elever som behöver en lugn stund eller 
extra  stöd  att  gå  och  sätta  sig  där  och  få  den  uppmärksamhet  de  behöver. 
Bibliotekarien  och  specialpedagogen  arbetar  tillsammans  och  kan  delvis  göra 
varandras  arbetsuppgifter,  berättar  hon,   och  just  nu  arbetar  de  med  att  få 
nedladdning  av  talböcker  att  fungera.  Specialpedagogiken  och 

1 4 5 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18. 
1 4 6 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18. 
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biblioteksverksamheten blir tillsammans ungefär en heltid. Här visar Greta att hon 
anser att hon anställt en lämplig skolbibliotekarie som delar hennes egen syn på 
verksamheten (nivå 3 i taxonomin).

Det är viktigt att biblioteket blir självgående, menar Greta, att alla elever lånar 
själva  till  exempel,  så  att  de inte  behöver  stå  och  vänta  medan  Gunbritt  eller 
läraren hjälper någon annan elev.

Greta  berättar  att  de  fått  bra  stöd  från  Vittra  centralt  när  de  planerat 
biblioteket, eftersom det är många frågor när en skola ska startas har det hela tiden 
varit  ett  samråd.  Designteamet  har  också  lyssnat  på  deras  synpunkter.  Detta 
uttalande skiljer sig från vad Tora och Tina på Tallskolan berättat. Rektor Tora 
nämnde att  rektorerna haft  möjlighet att  diskutera skolbibliotek när de träffats, 
men Tina berättade  att  pedagogerna som fått  till  uppgift  att  starta  Tallskolans 
skolbibliotek varken fått  information eller stöd uppifrån, utan varit  tvungna att 
söka reda på all information själva.

På Granskolan verkar arbetet med skolbiblioteket flyta smidigare och rektor 
och  skolbibliotekarie  verkar  inte  ha  samma  negativa  upplevelser  som  på 
Tallskolan.  När  jag  intervjuar  rektor  Greta  verkar  hon  uppleva  arbetet  med 
skolbibliotek som något positivt, hon verkar glad och stolt över sin nya skola med 
biblioteket  som  ”skolans  hjärta”.  Hon  beskriver  hur  hon  till  en  början  varit 
fundersam kring tanken på skolbibliotek men att  de börjat tänka på biblioteket 
som en viktig del av skolans verksamhet.  Eftersom de haft många samtal med 
Vittras ledning kring skolbygget har de också fått stöd i hur biblioteket ska byggas 
upp och se ut. Det ger en annan säkerhet och övertygelse.

Det  rektor  Greta  berättar  om  skolbiblioteket  bekräftar  det  som 
skolbiblioteksansvariga  Gunbritt  sagt.  Skolbiblioteket  har  funnits  med  i 
planeringen från början och man satsar på både inköp av medier och bemanning. 
Både Gunbritt och Greta strävar efter att skolbibliotekets verksamhet ska kunna 
intergreras i undervisningen. Ett fullskaligt bokbestånd tar tid att bygga upp, men 
med bemanning av engagerad personal finns det möjlighet att ta bibliotekets olika 
funktioner  i  bruk  redan  från  början,  och  biblioteket  kan  därmed  integreras  i 
undervisningen och hjälpa eleverna att nå sina mål. Eftersom den ansvariga för 
skolbiblioteket också är väl insatt i pedagogernas arbete och känner eleverna kan 
det finnas det bra möjligheter för eleverna att dra nytta av sitt skolbibliotek.

Om man sammanfattar rektor Gretas uttalanden i relation till taxonomin, kan 
man utläsa att hon har ansträngt sig att se vilken roll skolbiblioteket kan spela i en 
värld  av  informationsteknologi,  som  Loertscher  uttrycker  det  på  nivå  2,  i 
taxonomin för skolbibliotekarier. Hon har också anställt en skolbibliotekarie som 
verkar kunna skapa och upprätthålla en hållbar verksamhet och som verkar dela 
hennes  syn  på  verksamheten,  nivå  3.  Om  Gunbritt  sitter  med  i  skolans 
ledningsgrupp  (nivå  4)  vet  jag  inte,  men  hon  har  sett  till  att  det  finns  en 
fungerande organisationsstruktur med resurser, utrymme och bemanning (nivå 5). 
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Hon verkar  ha  sett  till  den  långsiktiga  finansieringen (nivå  6)  och  ser  till  att 
Gunbritt  ska  kunna  arbeta  med  de  fyra  områdena:  samarbete  med  lärare, 
läsfrämjande, teknikstödd undervisning och informationskompetens (nivå 7). Den 
översta nivån, 8, handlar om utvärdering, och eftersom Gunbritt nämner att hon 
vill utvärdera bibliotekets verksamhet efter varje period, även om det inte är något 
Greta tagit upp, finns det alltså möjlighet till kritisk utvärdering av bibliotekets 
verksamhet.

I Litteraturutredningens slutbetänkande  Läsandets kultur ingår ett förslag på 
krav på bemanning av skolbiblioteket. Utredaren konstaterar att  ett skolbibliotek 
utan  personal  blir  en  boksamling  utan  roll  i  det  pedagogiska  och  läs-  och 
litteraturfrämjande arbetet.147 Bemanningen ser rektor Greta som en självklarhet: 
”Ja, absolut, biblioteket ska bemannas”, säger hon med eftertryck.148 På Tallskolan 
låter det annorlunda: ”Vi har ingen utökad budget bara för att vi fått en lag som 
säger att  vi  ska ha skolbibliotek”,  säger rektor Tora.149 Man kan uppenbarligen 
prioritera och fördela pengar olika även om skolorna ingår i samma koncern.

Skolbibliotekets roll för elevernas lärande
Detta är min tredje frågeställning, som jag vill besvara med hjälp av den taxonomi 
av David V. Loertscher som utgår från elevernas synvinkel, och som jag tagit upp 
under avsnittet om min teoretiska utgångspunkt. Jag vill använda taxonomin för 
att ta reda på de intervjuades syn på hur eleverna utnyttjar skolbiblioteket och hur 
de kan dra nytta av det för sitt lärande.

Tallskolan
På Tallskolan finns det  elever som inte  varit  på skolbiblioteket  ännu (nivå 1), 
vilket  delvis  beror  på  att  verksamheten  inte  kommit  igång  än.  Eleverna  kan 
använda biblioteket spontant (nivå 2) för att hämta en bänkbok bara någon följer 
med och låser upp. Kanske kan de också ha tur och få service med material och 
information vid en direkt fråga (nivå 3), men det är om någon vuxen råkar finnas 
där och kunna hitta det materialet.

Tallskolans  skolbiblioteksansvariga  Tina  är  också  pedagog  i  svenska  för 
högstadiet. Hon säger att skolbiblioteket är viktigt främst för att eleverna ska få 
tillgång till  skönlitteratur.  Läsning är viktigt,  alla läser inte  hemma och skolan 
satsar på språkutveckling och tyst läsning på lektionstid. Hon berättar att eleverna 
i årskurs 7-9 haft tyst läsning tre gånger i veckan under hela läsåret, och att detta 
syftar till att öka deras läsförmåga, vilket några elever verkligen har behov av. Det 

1 4 7 Läsandets kultur, SOU 2012:65, slutbetänkande Litteraturutredningen, s. 13.
1 4 8 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18. 
1 4 9 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-09-18.
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bygger på att eleverna tar med sig en bok hemifrån, vilket inte alla elever gjort. 
Särskilt  gäller det de elever som inte är så intresserade av läsning, och kanske 
också är de som behöver träningen mest. Då får de välja en bok av de som finns 
på skolan, men många elever har tyckt de böckerna verkar så tråkiga så de helst 
vill slippa läsa, berättar Tina. Men, menar hon, sedan de fick de nya böckerna från 
BTJ är det mycket lättare att få eleverna att hitta en bok de vill ha.150

De internationella läsförståelseundersökningarna PIRLS 2011 och PISA 2009 
visar båda att läsförståelsen hos svenska fjärdeklassare respektive 15-åringar har 
sjunkit de senaste åren.151 Hos 15-åringarna visas dessutom att det blir allt större 
skillnad  mellan  elevers  resultat  beroende på  deras  socioekonomiska  bakgrund. 
Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, alla elever ska ha samma möjligheter till 
framgång i skolan oavsett bakgrund. Detta uppdrag klarar inte skolan, konstateras 
det i  PISA-rapporten.152 Ett  skolbibliotek  där eleverna kan hitta  böcker som de 
tycker verkar roliga och intressanta kan vara en utjämnande faktor. En elev som 
inte har böcker i hemmet och inte läser på sin fritid har svårare att leva upp till 
kravet att ta med en bra bok hemifrån eller från folkbiblioteket.

Tina menar vidare att faktaböcker är viktigt främst för de yngre, för de äldre 
gäller  det  att  se  till  att  det  finns  kontrollerade  bra  webbresurser  som 
Nationalencyklopedin. Man lägger stor vikt vid träning i informationssökning och 
källkritik inom ramen för svenska- och SO-undervisningen. Tina säger ingenting 
om att biblioteket skulle kunna spela någon roll i detta.

Tallskolans rektor Tora svarar att skolbiblioteket absolut kan hjälpa eleverna 
att  nå  sina  mål,  med  viss  faktainhämtning,  språkutveckling,  läsglädje  och  att 
upptäcka  böcker.  ”Man  ska  tycka  det  är  kul  att  läsa,  det  är  väl  den  största 
målsättningen egentligen”.153 Eleverna kan lära sig hur ett bibliotek fungerar, hur 
de hittar de böcker de vill ha, i en mysig och lugn miljö. ”Man kan behöva en 
arbetsyta  där  man kan sitta  i  lugn och ro,  och  krypa  undan,  en 'cave'  som vi 
säger”154.  Rektor  Toras  syn  på  bibliotekets  möjligheter  att  påverka  elevernas 
lärande  är  kanske  lite  mer  visionärt  än  Tinas,  och  täcker  även  in  nivå  fem, 
användarkunskapen. Någon utåtriktad verksamhet från bibliotekets sida (nivå 4), 
eller  strukturerad samverkan vid t.ex.  temaarbete  (nivå 5) nämner varken Tina 
eller  Tora,  eftersom  det  (ännu)  inte  finns  någon  som  har  tid  att  utföra  det 
utåtriktade arbetet eller någon att samverka med. Användning av skolbiblioteket 
på  eget  initiativ  (nivå  7)  har  eleverna  inte  möjlighet  till  och 
informationskompetens  (nivå  8)  får  de  träna  med  sina  pedagoger  i  de  olika 
ämnena.

1 5 0 Intervju med ”Tina” på ”Tallskolan”, 2013-04-12.
1 5 1 PIRLS 2011, s.6, samt PISA 2009, s. 10.
1 5 2 PISA 2009, s.10.
1 5 3 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-09-18.
1 5 4 Intervju med  ”Tora” på ”Tallskolan”, 2012-09-18.
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Granskolan
Skolbibliotekarien  Gunbritt  på  Granskolan  menar  att  ”biblioteket  ska  vara  ett 
hjärta  och  ett  hjälpcenter  i  skolan.”  Hon  vill  vara  en  ”levande  sökmotor”  åt 
eleverna,  och  ser  som  sin  uppgift  att  se  eleverna,  att  hjälpa  dem  både  med 
skönlitteratur och informationssökning men också att hålla sig uppdaterad om vad 
pedagogerna gör, stötta dem och vara ett ”bollplank”.155 Hon har överblick över 
skolans  verksamhet  och  har  därigenom  möjlighet  att  hjälpa  eleverna  i  deras 
lärande.

Jämför  man  med  taxonomin  kan  man  se  att  eleverna  har  tillgång  till  sitt 
skolbibliotek både för spontan användning (nivå 2) och för att få service, hjälp att 
hitta böcker och information (nivå 3), i den mån tillräckligt antal böcker hunnit 
köpas in och i den mån Gunbritt eller specialpedagogen finns i biblioteket just då. 
Gunbritt  avser  att  presentera  böcker  för  eleverna  (nivå  4)  och  visa  dem  hur 
skolbiblioteket fungerar (nivå 5) och i den mån biblioteket får tillräckliga resurser 
kommer de också kunna få hjälp av skolbiblioteket vid temaarbeten (nivå 6). Nivå 
7 och 8 är mer osäkert, jag vet inte om det lilla skolbiblioteket kan ge eleverna en 
förståelse för bibliotekets  möjligheter eller om Gunbritt  kommer vara med och 
undervisa i informationskomptetens.

På frågan: Kommer skolbiblioteket att hjälpa eleverna att nå sina mål? svarar 
rektor Greta på Granskolan: 

Ja, absolut! Det är klart det gör […] vi har ju nätet så klart, där finns ju allt, det är ju väldigt 
enkelt, men det finns faktiskt mycket som man kan läsa sig till i en bok. Man behöver också få 
den här känslan av riktiga böcker, att läsa, men kombinationen är det bästa. Absolut så ser jag  
att det ingår i undervisningen att ha det här biblioteket.156

 Rektor Greta uttrycker en syn på bibliotekets roll för elevernas lärande som liknar 
Gunbritts. Hon verkar ha förtroende för Gunbritts arbete och hennes kompetens att 
bygga upp biblioteket och skapa den verksamhet där, som ska medverka till att ge 
eleverna  färdigheter  som  de  kan  ta  med  sig  ut  i  livet.  Intervjun  med  Greta 
bekräftar i hög grad det som Gunbritt berättat för mig ett halvår tidigare, så enligt 
taxonomin utifrån elevernas perspektiv täcks nivåerna 1-6 in även här.

Greta säger att hon tycker ”kombinationen av bibliotek och specialpedagogik 
är väldigt bra” och att det är bra att Gunbritt  och specialpedagogen jobbar tätt 
tillsammans och delvis kan göra varandras arbetsuppgifter.157 Gunbritt har ju också 
tidigare  arbetat  som  specialpedagog,  och  har  sett  till  att  skolbiblioteket  fått 
tillstånd för nedladdning av talböcker åt elever med lässvårigheter.

I rapporten  Läsförmåga en  demokratiförmåga –  betydelsen  av  bemannade  
skolbibliotek,  framkommer  hur  viktigt  det  är  att  elever  med  lässvårigheter  får 

1 5 5 Intervju med  ”Gunbritt” på ”Granskolan”, 2012-09-26.
1 5 6 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18.
1 5 7 Intervju med ”Greta” på ”Granskolan”, 2013-01-18.
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ordentlig hjälp på ett  tidigt stadium.158 Förhoppningsvis kan Granskolans elever 
dra nytta av Gunbritts kunskaper och samarbetet med specialpedagogen.

Rektorerna och Loertschers modell
Rektors  inställning  är  mycket  viktig  för  hur  skolbibliotekets  verksamhet  kan 
bedrivas.  Rektorn  har  det  övergripande  ansvaret  för  skolans  ekonomi  och 
personal,  och  är  den  som  leder  arbetet.  Loertscher  menar  att  rektorn  är  en 
nyckelperson för för att skolbiblioteksverksamheten ska bli framgångsrik och att 
skolbibliotekarien är beroende av en positiv och stödjande rektor.159

Rektor Tora på Tallskolan visade till att börja med skepsis mot att starta ett 
skolbibliotek,  men uttryckte också förhoppningar kring vad skolbiblioteket  kan 
komma  att  betyda  för  eleverna.  Hennes  uttalanden  visar  på  en  ambivalent 
inställning till  skolbiblioteket  (nivå 1) men hon anstränger sig också för att  se 
vilken roll skolbiblioteket skulle kunna spela (nivå 2).

Rektor  Greta  på  Granskolan  har  avsatt  bemanning  på  halvtid  för  sitt 
skolbibliotek  och  har  anställt  en  skolbibliotekarie  som  verkar  besitta  stor 
pedagogisk  kunskap och erfarenhet.  Hon uttrycker  stora förhoppningar  på vad 
skolbiblioteket  kan  fylla  för  behov  och  vad  skolbibliotekarien  kan  uträtta  för 
eleverna. Hon har ansträngt sig att se vilken roll skolbiblioteket kan spela (nivå 2), 
anställt  en  lämplig  skolbibliotekarie  (nivå  3),  sett  till  att  det  finns  en  lämplig 
organisationsstruktur  (nivå 5), sett till att biblioteket har långsiktig finansiering 
(nivå 6) och sett till  att det finns möjlighet att implementera de fyra områdena 
samarbete  med  lärare,  läsfrämjande,  teknikstödd  undervisning  och 
informationskompetens (nivå 7).

De skolbiblioteksansvarigas och Loertschers modell
Den som är ansvarig för att starta och driva skolbiblioteket är också den som får 
utföra det praktiska arbetet inom de ramar och efter de instruktioner som rektorn 
satt upp.

Tina på Tallskolan har en svår situation att vara sammankallande i en grupp 
pedagoger som ska starta upp ett skolbibliotek utan att ha någon tid avsatt för det. 
I taxonomin med tio nivåer kan hennes utsagor sägas motsvara en strävan mot 
nivå 2: Välfungerande infrastruktur för information. Eftersom utlåningssystemet 
inte fungerar kanske man, som jag tidigare nämnde, kan säga att man kommer upp 
på nivå 3, individuell referenstjänst, eftersom Tina måste komma med pärmen när 

1 5 8 Läsförmåga en demokratiförmåga – betydelsen av bemannade skolbibliotek, s.2.
1 5 9 Loertscher, D. (2000), Taxonomies of the School Library Media Program, s. 55.
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eleverna ska låna och då kan hjälpa dem att hitta i biblioteket, även om detta inte 
var  meningen.  Övriga  nivåer  går  inte  att  nå  utan  att  det  finns  tid  avsatt  för 
skolbiblioteksarbete.

Gunbritt på Granskolan ger uttryck för en syn på skolbiblioteket som kan ses 
som en  strävan  mot  alla  de  tio  punkterna  i  taxonomin  för  skolbibliotekarier. 
Kanske kommer det sig av att hon har en bakgrund som handledare åt såväl rektor 
som pedagoger och därför har en speciell position på skolan som gör att en sådan 
strävan verkar realistisk. 

Tallskolan och Granskolan – en sammanfattning
När man ser samlat på vad de fyra intervjuade säger, verkar det som att de två på 
Tallskolan delvis har en annan syn på vad skolbibliotek kan vara än de två på 
Granskolan.  Granskolan har satsat  på en bemanning på halvtid,  Tallskolan  har 
ingen bemanning alls. Kanske beror det på praktiska omständigheter – Granskolan 
är  nybyggd och har  haft  andra  förutsättningar,  kanske  beror  det  på  respektive 
rektors inställning. I nuläget verkar Granskolans bibliotek ha större förutsättningar 
att bli en integrerad del av undervisningen, en pedagogisk resurs och ett medel för 
eleverna att öka sina studieresultat och nå sina mål, än vad Tallskolans bibliotek 
har.

I intervjuerna med de skolbiblioteksansvariga på Tallskolan och Granskolan 
framkommer att  det funnits  en hel del frågor och praktiska problem som gjort 
arbetet med skolbiblioteket svårt och tidsödande, trots att de båda skolorna antagit 
Academedias  erbjudande  och  köpt  ett  färdigt  startpaket.  Särskilt 
skolbiblioteksansvariga Tina på Tallskolan uttrycker att hon mest av allt skulle 
önska sig bättre praktisk information kring hur man går till väga, och helst av allt 
några  timmars  handledning.  Man  kan  konstatera  att  Academedias  och 
Skolinspektionens krav inte är så lätta att leva upp till i praktiken.
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Slutdiskussion

I  detta  avsnitt  kommer  jag  diskutera  resultaten  av  min  analys,  utifrån  mina 
frågeställningar  och  min  teoretiska  utgångspunkt.  Jag  vill  inleda  med  ett 
sammanfattande avsnitt med egna reflektioner.

Sammanfattande diskussion

Jag gjorde den första intervjun till min uppsats i februari 2012 och den sista i april  
2013.  Sammanlagt  har  jag  gjort  sju  intervjuer  under  den  tiden,  med  rektorer, 
skolbiblioteksansvariga och med Academedias kvalitetschef. Eftersom tiden gått 
har  jag  haft  möjlighet  att  se  de  båda  skolornas  arbete  med  sina  skolbibliotek 
fortlöpa,  och  vad gäller  Tallskolan  har  jag också  haft  möjlighet  att  se  om de 
intervjuades åsikter och upplevelser förändrats över tid, eftersom jag intervjuade 
både rektorn och skolbiblioteksansvariga där två gånger. Då kunde jag konstatera 
att deras syn på skolbibliotek ändrats något samt att en mängd frågor och praktiska 
problem uppstått  under arbetets  gång. Det har varit  intressant att  följa de båda 
skolornas arbete och jag kan konstatera att det är en stor och komplex uppgift att 
starta  ett  skolbibliotek.  På  de  skolor  jag undersökt  hade ingen någon praktisk 
erfarenhet av skolbibliotek, och hur de hade fått hjälp och stöd i arbetet skilde sig 
något åt mellan skolorna.

Granskolan  är  nybyggd  och  biblioteket  fanns  med  som en  central  del  av 
lokalen redan på ritningsstadiet. Rektor Greta berättar att det utformats i samråd 
med Vittra centralt och med inredningsföretaget. På Tallskolan har ingen sådan 
hjälp förekommit. Skolbiblioteksansvariga på båda skolorna har gått en utbildning 
i hur datasystemet Freelib fungerar, dock är det bara Granskolan som fått systemet 
att  fungera  ordentligt.  Båda  skolorna  har  fått  ett  startpaket  med  200  böcker, 
utvalda av BTJ, men ingen av skolorna har fått någon hjälp utifrån med hur man 
placerar böckerna på hyllorna,  hur man kan märka upp dem,  eller  vilket  slags 
verksamhet man kan ha i ett bibliotek.

Tina på Tallskolan berättar hur hon och hennes kollega försökte förstå hur 
SAB-systemet fungerade, för att  sedan överge det och hitta på ett  eget system. 
Gunbritt på Granskolan har också fått komma på själv hur böckerna ska stå, och 
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båda har de tagit eleverna till hjälp i det arbetet. Där Granskolan fått en del hjälp 
och information som nystartad skola, beskriver både Tora och Tina på Tallskolan 
att det varit svårt och tidsödande att få tag på konkret information om hur man gör 
när man startar skolbibliotek, vad man ska tänka på och vilka möjligheter som 
finns. Från Skolverket och Skolinspektionen har de bara fått vaga besked, och vad 
gäller det mer konkreta biblioteksarbetet kan vara svårt att gissa sig till vad det 
innebär och hur lång tid det tar.

Tina på Tallskolan säger att det hon mest önskat sig i det här arbetet är en 
handledare. Om man inte har råd med en skolbibliotekarie, så åtminstone några 
timmars handledning av någon som vet hur arbetet går till. Själv tycker jag att det 
är  en  högst  rimlig  önskan.  Om ägaren  Academedia  kunnat  förhandla  fram ett 
startpaket  med  böcker,  datorer  och  utbildning  skulle  man  kunna  tänka  sig  att 
någon form av handledning också ingick, på plats eller på distans. Academedia 
äger ca 250 grund- och gymnasieskolor och jag antar att  många av dem står i 
begrepp  att  starta  sina  skolbibliotek,  flera  av  dem  kanske  med  hjälp  av  det 
framtagna erbjudandet om startpaket. Då skulle man kunna tänka sig att det finns 
tid  och pengar att  spara på samordning.  Mer konkret  praktisk information  om 
skolbiblioteksarbete borde inte heller vara någon svår sak att ta fram för ett så 
stort företag.

Granskolan har satsat på bemanning på halvtid medan Tallskolan inte har satt 
av någon tid alls för de ansvariga pedagogerna. Det har gjort att det gått fortare för 
Granskolan att få sitt  skolbibliotek i ordning än för Tallskolan.  Både Tora och 
Tina på Tallskolan säger att arbetet med biblioteket tagit mer tid än de trodde. 
Samtidigt har personalen har haft fullt upp att implementera de nya läroplanerna 
och det  nya  betygssystemet,  som gjort  att  rutiner,  scheman  och arbetssätt  fått 
ändras. På Tallskolan har skolbiblioteket  helt  enkelt  inte  hunnits  med.  Jag blir 
beklämd när Tina berättar hur stressad hon är över den övermäktiga uppgift som 
biblioteket verkar vara. Lärarna på skolan verkar ha väldigt mycket att göra, och 
att  begära  att  de  ska  starta  ett  skolbibliotek  på  raster  och  skollov  verkar  helt 
orealistiskt, tycker jag. På Granskolan verkar det ha gått lättare, och vid mitt besök 
på skolan ett halvår efter att den öppnats, då jag intervjuar rektor Greta, är mitt 
intryck att skolbiblioteket har en fungerande verksamhet.

Alla intervjuade poängterar hur viktigt det är att eleverna är delaktiga, och får 
inflytande och ansvar över biblioteket. Det ligger i linje med läroplanen, och jag 
tror det är viktigt för att kunna implementera skolbiblioteken på ett bra sätt i de 
nya strukturer som finns på båda skolorna.

66



Diskussion efter mina frågeställningar
Jag  vill  nu  återkomma till  mina  frågeställningar  och  diskutera  dem i  tur  och 
ordning:

Hur  upplever  rektorer  och  skolbiblioteksansvariga  arbetet  med  att  starta  ett 
skolbibliotek?

Det skiljer sig åt en hel del mellan de två skolorna. På Tallskolan ger rektor Tora 
uttryck för en negativ upplevelse. Hon skulle inte valt att satsa på ett skolbibliotek 
om  hon  inte  var  tvungen,  och  känner  skepsis.  Vid  mitt  andra  besök  är  hon 
fortfarande negativt  inställd  till  idén att  starta skolbibliotek men har resignerat 
och, som hon säger, ”gillar läget”. Dock ser hon möjligheter också och är delvis 
försiktigt  positiv.  Skolbiblioteksansvariga  Tina  ger  uttryck  för  beslutsamhet  i 
arbetet,  men  också  en  hel  del  osäkerhet  i  hur  det  ska  utföras.  Hon  uttrycker 
frustration  över  hur  långsamt  det  går hur  svårt  och tidsödande det  är  att  hitta 
relevant information, och stress över att inte hinna med eftersom inte någon fått 
tid avsatt till arbetet. Även hon är dock försiktigt positiv eftersom hon tycker det 
är roligt att det kommer många nya bra böcker och hon ser att några elever fått lite 
nytta av dem. Både Tina och Tora ser möjligheter i sitt skolbibliotek, även om det 
kan upplevas som ett tungrott, oombett stressmoment.

På  Granskolan  uttrycker  både  rektor  och  skolbibliotekarie  betydligt  mer 
positiva känslor. Skolbibliotekarie Gunbritt visar stor entusiasm och självsäkerhet 
när hon berättar om sitt arbete och sin pedagogik, och visar en övertygelse om att 
hennes arbete kommer göra skillnad för eleverna. Rektor Greta är också positiv 
och  verkar  stolt  över  skolan  och  entusiastisk  när  hon  beskriver  arbetet.  Båda 
verkar mycket glada, och ger inte uttryck för så mycket stress och osäkerhet.

Vilken syn på skolbibliotek ger rektorer och skolbiblioteksansvariga uttryck för, 
och har den synen förändrats under processen med att starta skolbiblioteket?

På Tallskolan säger både skolbiblioteksansvariga Tina och rektor Tora att de till 
en början var skeptiska mot skolbibliotek. Tina uttrycker det som ett resursslöseri, 
Tora som gammaldags och otidsenligt. Båda uttrycker sig lite annorlunda när jag 
träffar dem för andra gången, Tina säger att hon tycker att det är roligt att det har 
kommit  så många bra böcker och att  några elever haft nytta av dem, även om 
arbetet tyvärr inte blivit klart, och böckerna inte tillgängliggjorts för alla elever än. 
Tora uttrycker en mer resignerad hållning när jag träffar henne andra gången, hon 
menar att det bara är att ”gilla läget”. Dock berättar hon om sina funderingar kring 
hur biblioteket kan komma till nytta för eleverna, vilket visar att hon har tankar 
och idéer om skolbibliotekets framtid, som dock inte realiseras under den tid jag 
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besökt skolan. Både Tina och Tora uttrycker att de tycker läsning är oerhört viktigt 
för  språkutvecklingen,  och  språkutveckling  är  också  ett  tema  för  året  och 
pedagogerna fortbildar sig inom läsförståelse. Tora nämner flera gånger läsplattor 
som en  bra  möjlighet,  medan  Tina  betonar  att  många  elever  behöver  fysiska 
böcker också.

På Granskolan ger både skolbibliotekarie Gunbritt och rektor Greta uttryck för 
en  positiv  syn på  skolbiblioteket  och  dess  möjligheter  att  vara  en  pedagogisk 
resurs för eleverna. Gunbritt kallar skolbiblioteket för ett hjälpcenter och sig själv 
för en levande sökmotor. Greta betonar att det ska vara skolans hjärta i en kreativ 
lärmiljö, och att det är en förmån och en möjlighet, inte ett tvång. Denna positiva 
syn kontrasterar mot den mer negativa och skeptiska,  senare försiktigt  positiva 
tonen hos Tallskolans personal. Jag tror att det är lättare att vara positiv när man är 
säker på att en kompetent person kommer ägna tid åt skolbiblioteket.

Vilken  roll  menar  rektorer  och  skolbiblioteksansvariga  att  skolbiblioteket  kan 
spela för elevernas lärande?

Alla de fyra jag intervjuat säger att skolbiblioteket kommer hjälpa eleverna att nå 
sina mål. Även om Tallskolans personal uttrycker mindre entusiasm för uppgiften 
att starta ett skolbibliotek än de på Granskolan, så menar både Tora och Tina på 
Tallskolan att skolbiblioteket är viktigt för eleverna. Tina menar att det främst är 
viktigt för att det ger tillgång till skönlitteratur – läsning är viktigt, alla läser inte 
hemma och skolan satsar på språkutveckling och på tyst läsning på lektionstid. 
Informationssökning och källkritik lägger man stor vikt vid, men det är något som 
sköts inom ramen för svenska- och SO-undervisningen och knappast en uppgift 
för ett skolbibliotek utan skolbibliotekarie. Rektor Tora menar att skolbiblioteket 
absolut  kan  ha  en  roll  i  elevernas  lärande,  med  viss  faktainhämtning, 
språkutveckling, läsglädje och att få eleverna att upptäcka böcker. ”Man ska tycka 
det är kul att läsa, det är väl den största målsättningen egentligen.” 

Min reflektion är att om skolbiblioteket ska kunna spela en roll för elevernas 
lärande, måste det också tillgängliggöras. Någon måste kunna presentera böckerna 
för eleverna så de får hjälp i att välja en bok som passar dem, och någon måste ha 
tid att sätta böckerna i hyllorna och se till att eleverna kommer till biblioteket. Så 
länge böckerna ligger i kartonger eller med ryggarna ut i hyllan hjälper de ingen, 
det  är  först  när  de  kommer  till  användning  som  det  är  någon  nytta  med 
skolbiblioteket.  Det  är  rektor  Toras  ansvar  att  se  till  att  skolbiblioteket 
tillgängliggörs och integreras i undervisningen, och att Tina och hennes kollegor 
får tid och möjlighet att utföra de arbetsuppgifter de blivit ålagda av rektor Tora.

På Granskolan menar både Greta och Gunbritt att biblioteket absolut kommer 
hjälpa  eleverna  att  nå  sina  mål.  Rektor  Greta  menar  att  biblioteket  ingår  i 
undervisningen, att man behöver mer än nätet i sin informationssökning och att 
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känslan av riktiga böcker också är viktig. Kombinationen av böcker och datorer 
för informationssökning är bra, menar rektor Greta, och även kombinationen av 
skolbibliotek  och specialpedagogik  som nu finns  på  skolan.  Själv  tror  jag att 
Granskolans  bibliotek  har  större  möjligheter  att  påverka  elevernas  lärande 
eftersom det finns någon där som kan tillgängliggöra bibliotekets  resurser. Det 
förutsätter  dock  att  Gunbritt  får  fortsatt  möjlighet  att  utveckla  arbetet  och  att 
medier fortsätter köpas in. 

Diskussion efter min teoretiska utgångspunkt

Jag har valt att använda Loertschers taxonomier för skolbibliotekarien, rektorn och 
eleverna  för  att  bättre  få  syn  på  de  intervjuades  uttalanden.  Genom  att  sätta 
uttalandena i relation till taxonomiernas olika nivåer har jag försökt klargöra vad 
de säger  och  vilken  syn på skolbiblioteket  och  elevernas  lärande som det  ger 
uttryck för. Ser de sitt skolbibliotek främst som ett rum med böcker eller främst  
som en pedagogisk funktion på skolan? Det kan vara vanskligt att ta uttalanden ur 
sitt sammanhang och jämföra dem med andras uttalanden. Risken finns alltid för 
missförstånd eller för grova generaliseringar. Att sätta dessa uttalanden i relation 
till en färdig mall, såsom dessa taxonomier, innebär också en risk för missförstånd 
och förenklingar. Jag tycker dock att mitt intervjumaterial ger en ganska allsidig 
bild av de intervjuades uppfattningar, och jag hoppas att min analys ger rättvisa åt 
deras åsikter, tankar och intentioner. Det är också värt att notera att jag analyserar 
de  intervjuades  utsagor,  alltså  vad  de  säger,  snarare  än  vad  de  faktiskt  gör. 
Eftersom deras skolbibliotek är i uppstartsfasen är det inte så fruktbart att se på 
den pågående verksamheten eftersom den knappt kommit igång, utan jag vill se 
vad de har för tankar och ambitioner med sina skolbibliotek.

Taxonomierna är inte att betrakta som trappor där det gäller att  komma så 
högt  upp  som  möjligt.  De  lägsta  nivåerna,  som  visar  på  en  fungerande 
basverksamhet,  måste  uppnås  för  att  de  högre  nivåerna,  som  visar  på  ett 
skolbibliotek som är mer integrerat i undervisningen, ska kunna komma i fråga. 
Ett skolbibliotek där inköp, utlån och administration inte fungerar kan knappast 
vara navet i en framgångsrik pedagogisk verksamhet tillsammans med elever och 
lärare. Men har man en fungerande basverksamhet kan man sträva efter att även 
nå en högre nivå. Självklart beror det på de faktiska omständigheterna vilken nivå, 
vilken verksamhet som är möjlig att uppnå.

I min analys framgår att de intervjuade på Granskolan ger uttryck för en syn 
på  skolbibliotek  och  elevers  lärande  som  når  högre  nivåer  i  Loertschers 
taxonomier,  än  vad  fallet  är  på  Tallskolan.  Det  är  inte  så  konstigt  eftersom 
bemanningen ser olika ut. Vad gäller rektorerna kan Tora på Tallskolan rimligen 
inte hamna på någon annan nivå än 1 – ambivalent inställning och 2 – har funderat 
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kring  skolbibliotekets  möjligheter,  eftersom  hon  inte  anställt  någon 
skolbibliotekarie. Greta på Granskolan ger uttryck för en syn som kan hamna på 
flera  nivåer  inklusive  nivå  7  som  handlar  om  att  hon  ger  skolbibliotekarien 
möjlighet  att  implementera  de  fyra  skolbiblioteksområdena  som  Loertscher 
definierat.  Samma sak gäller för de skolbiblioteksansvariga: Tina på Tallskolan 
kan rimligen bara ge uttryck för en syn på skolbibliotek som motsvarar de första 
två nivåerna i taxonomin för skolbibliotekarier, eftersom infrastrukturen (nivå 1) 
och kanske någon individuell hjälp (nivå 2) är det som är möjligt att uppnå utan 
bemanning. Gunbritt på Granskolan ger uttryck för en syn på skolbibliotek som 
kan passa på alla nivåerna i denna taxonomi, och det är också områden som hon 
ser som rimliga att uppnå eftersom hon har tiden och den pedagogiska ambitionen.

Synen på skolbiblioteket och dess roll för elevernas lärande är alltså direkt 
kopplat till bemanningen, i alla fall enligt Loertschers modell. Vad som är orsak 
och verkan är dock svårt att veta. Har Granskolans rektor mer positiv syn på sitt 
skolbibliotek eftersom de har en skolbibliotekarie på skolan, eller har rektor Greta 
anställt  en skolbibliotekarie för att  hon har en så positiv  syn på skolbibliotek?  
Eller är det så att Vittra centralt har bestämt sig för att satsa just på den nybyggda 
Granskolan och det är därför det finns en skolbibliotekarie? I vilket fall tror jag 
det är lättare att ha en positiv syn på skolbibliotek när man har en bibliotekarie 
som har tid och möjlighet att utföra de sysslor som är knutna till biblioteket.

Min förhoppning
Jag hoppas att de båda skolor jag besökt får möjlighet att fortsätta arbeta med sina 
skolbibliotek, så att de blir fungerande enheter i skolans vardag som all personal 
och alla elever betraktar som ett självklart inslag i utbildningen. För att nå dit tror 
jag det  krävs  resurser  till  att  avlöna  personal  och  till  att  köpa in  medier.  Jag 
hoppas  att  man,  både  lokalt  på  skolorna,  på  Vittra  centralt  och  hos  ägaren 
Academedia,  väljer  att  utveckla  de  nya  skolbibliotek  som man  satsat  så  stora 
pengar  på  att  starta.  Om det  stannar  vid  att  bli  låsta  bokrum ute  på  skolorna 
riskerar denna stora satsning att inte komma eleverna tillgodo fullt ut. Då är det 
lätt  hänt  att  se  lagstiftarens  krav på skolbibliotek  som ett  slöseri  med  skolans 
pengar, som kunde komma eleverna tillgodo på något bättre sätt. Ett skolbibliotek 
som tillgängliggörs för eleverna, i nära samarbete med skolans övriga personal, 
kan ha stor betydelse för elevernas lärande. Det är lagstiftarens intentioner, och det 
vore synd att slösa bort det, tycker jag.
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Slutsats
Min uppsats  visar att  det är  ett  stort  arbete att  starta ett  skolbibliotek,  och att  
skolan behöver sätta av tillräckligt med tid om arbetet ska kunna genomföras på 
ett bra sätt. För att eleverna ska kunna få maximal nytta av den investering som ett 
skolbibliotek  är,  krävs  att  rektor  från  början  har  en  realistisk  bild  av  vad  ett 
välfungerande skolbibliotek kan innebära för elevernas lärande, vad man  vill ha 
för biblioteksverksamhet på skolan, samt vilka resurser som krävs för att nå dit. 
Det praktiska arbetet med att starta skolbiblioteket försvåras om ingen på skolan 
har tidigare erfarenhet från biblioteksverksamhet.

Av de två skolor jag undersökt hade den ena bemannat sitt nya skolbibliotek. 
Rektorn och skolbibliotekarien vid den skolan hade en betydligt mer positiv syn 
på skolbibliotek och dess möjlighet att påverka elevernas lärande, än de vid den 
andra skolan som inte hade någon bemanning. Min slutsats är att rektorns syn på 
skolbiblioteksverksamhet påverkar hur stora resurser som tillförs skolbiblioteket, 
och därmed dess möjligheter att  bli  en pedagogisk resurs på skolan och stödja 
eleverna i deras lärande. 

Rektorn  och  skolbibliotekarien  vid  den  skola  som  valt  att  bemanna  sitt 
skolbibliotek,  gav  uttryck  för  positiva  upplevelser  i  arbetet  med  att  starta 
biblioteket. De uttryckte entusiasm, glädje, stolthet och förväntan. På skolan utan 
bemannat  bibliotek gav rektorn och den skolbibliotekansvariga uttryck för mer 
negativa upplevelser, såsom tvång, (att behöva starta ett  skolbibliotek fast man 
anser att det är ett slöseri med resurser), frustration (över dålig information och 
otillräckliga resurser) och stress, även om de också såg positiva sidor med att ha 
ett skolbibliotek.

Att  starta  ett  framgångsrikt  skolbibliotek  kräver  kunskap på  området,  god 
planering och framförhållning, en klar målbild,  tillräckligt med avsatt  tid,  samt 
tillräckliga resurser för för medier, lokaler och bemanning. Samt gärna ett positivt 
förhållningssätt.

Förslag till framtida forskning
Jag anser att det är angeläget att följa upp hur skollagens krav på skolbibliotek 
efterlevs. Kommer alla skolor verkligen ge eleverna tillgång till skolbibliotek, och 
hur går de till  väga? Det kommer säkert att  undersökas när statistik samlas in. 
Fungerar de nystartade skolbiblioteken som pedagogisk resurs för eleverna, eller 
försöker skolorna komma undan med minsta möjliga kostnad för att bli godkända 
av Skolinspektionen?  Finns det mätbara kopplingar mellan elevernas prestationer 
och förekomsten av skolbibliotek, och i så fall, vad bidrar skolbiblioteket med för 
att höja elevernas resultat? Vad krävs av ett skolbibliotek för att det på allvar ska 

71



göra skillnad för eleverna? Ett annat viktigt område för framtida forskning är det 
digitala skolbiblioteket, hur biblioteket ska kunna integreras i undervisningen och 
vara en pedagogisk resurs både fysiskt och digitalt.

Efterord
Några dagar innan jag slutgiltigt ska lämna in min uppsats, träffar jag på en av 
lärarna  på  ”Granskolan”.  Jag  frågar  hur  det  går  med  skolbiblioteket,  och  hon 
berättar att det tyvärr inte fungerar så bra. Skolbibliotekarien ”Gunbritt” har fått 
andra  arbetsuppgifter  på  en  annan  skola  inom  Vittra  och  kan  inte  vara  på 
Granskolan lika ofta längre. Det har blivit alltför rörigt i skolbiblioteket och  man 
har bestämt att tills vidare ställa in alla biblioteksböcker i ett låst rum. Till hösten 
ska  de  bestämma  hur  skolbiblioteket  ska  skötas.  När  bemanningen  minskat 
fungerar inte biblioteket längre som det är tänkt.
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Sammanfattning

Syftet  med  min  uppsats  är  att  undersöka  och  jämföra  processen  att  starta 
skolbibliotek vid skolor som inte haft något skolbibliotek tidigare, och undersöka 
och jämföra hur rektorer och skolbiblioteksansvariga upplever denna process. För 
att ta reda på detta har jag besökt två sådana skolor, båda fristående grundskolor 
inom  Vittra,  och  där  intervjuat  rektor  och  skolbiblioteksansvariga.  Jag  har  i 
intervjuerna undersökt vilken syn på skolbibliotek de ger uttryck för, om denna 
syn  förändrats  under  processens  gång,  hur  de  upplevt  arbetet  med  att  starta 
skolbibliotek och hur de ser på skolbibliotekets roll för elevernas lärande.

För  att  analysera  intervjumaterialet  har  jag  använt  mig  av  David  V. 
Loertschers taxonomier för skolbibliotek, som visar i hur hög grad skolbiblioteket 
fungerar som en pedagogisk resurs, integrerad i undervisningen. Jag har valt att 
koppla  de  intervjuades  utsagor  till  de  olika  nivåerna  av  tre  av  taxonomierna, 
nämligen ur skolbibliotekariens, rektorns  samt elevens perspektiv.

Min  undersökning  visar  att  de  två  skolorna  delvis  har  valt  olika 
tillvägagångssätt  för  sina  skolbibliotek,  främst  vad  gäller  bemanningen  och 
skolbibliotekets placering i skollokalen. De har båda två lagt ungefär lika mycket 
pengar  på  att  köpa  in  ett  ”startpaket”  för  skolbibliotek  som  deras  ägare 
Academedia  erbjudit  dem.  Den ena  skolan,  den  mindre  av  de  två,  här  kallad 
”Granskolan”, har valt att satsa på bemanning på halvtid, medan den större skolan, 
här  kallad  ”Tallskolan”,  inte  har  någon  tid  alls  avsatt  för  att  arbeta  med 
skolbiblioteket. Granskolan har placerat sitt bibliotek öppet mitt i lokalen, medan 
Tallskolan  har  lagt  biblioteket  i  ett  låst  rum.  Det  förklaras  till  viss  del  av att 
Granskolan är nybyggd och kunnat ge biblioteket en central placering redan från 
början, medan Tallskolan fått lov att anpassa sina befintliga lokaler.

Rektorn och skolbibliotekarien på Granskolan,  med ett  bemannat  bibliotek, 
hade en betydligt mer positiv syn på skolbibliotek och dess möjlighet att påverka 
elevernas lärande, än rektor och skolbiblioteksansvariga vid Tallskolan, som inte 
hade  någon  avsatt  tid.  På  Granskolan  gav  de  intervjuade  uttryck  för  positiva 
upplevelser i  arbetet  med att  starta  biblioteket.  De uttryckte entusiasm,  glädje, 
stolthet och förväntan. På Tallskolan gav de uttryck för mer negativa upplevelser, 
såsom tvång, (att behöva starta ett skolbibliotek fast man anser att det är ett slöseri 
med resurser), frustration (över dålig information och otillräckliga resurser) och 
stress, även om de också såg positiva sidor med att ha ett skolbibliotek.
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I min analys framgår att de intervjuade på Granskolan ger uttryck för en syn 
på  skolbibliotek  och  elevers  lärande  som  når  högre  nivåer  i  Loertschers  tre 
taxonomier, än vad fallet är på  Tallskolan utan bemanning. Tallskolans rektor ger 
uttryck för idéer och förhoppningar kring skolbiblioteket,  men det fanns än så 
länge ingen möjlighet att infria dem eftersom tiden saknades.

Min  slutsats  är  att  rektorns  syn  på  skolbiblioteksverksamhet  påverkar  hur 
stora resurser som tillförs skolbiblioteket, och därmed dess möjligheter att bli en 
pedagogisk resurs  på skolan och stödja eleverna i  deras  lärande.  Att  starta  ett 
framgångsrikt  skolbibliotek  kräver  kunskap  på  området,  god  planering  och 
framförhållning,  en  klar  målbild,  tillräckligt  med  avsatt  tid,  samt  tillräckliga 
resurser  för  för  medier,  lokaler  och  bemanning.  Samt  gärna  ett  positivt 
förhållningssätt.
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