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Titel: Kommunal skolbiblioteksutveckling i professionell samverkan: En 

praktisk diskursanalys med fallstudie 

Författare: Sanna Ulfsparre 

Handledare: Per Wisselgren 

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker skolbibliotekens förutsättningar på kommunal 

nivå genom att använda sig av flera teoretiska och metodologiska 

angreppssätt. Särskilt central är frågan om varför relativt få elever har 

tillgång till skolbibliotek, trots att deras rätt till detta har varit lagstadgad 

sedan 2011. 

   Uppsatsen vilar dels på en kulturanalys och dels på en fallstudie av ett 

projektarbete i Kiruna kommun där målet var att ta fram en 

skolbiblioteksmodell för samverkan mellan det kommunala biblioteket och 

skolan. Kulturanalysens kärna utgörs av en diskursanalys av 

skolbibliotekens kontext och villkor utifrån tre aktörer som är centrala i 

arbetet med skolbiblioteksutveckling på kommunal nivå: Skolan; 

Biblioteket; Kommunpolitiken. Fallstudien syftar till att ta vara på den 

kunskapsutveckling och det teoretiska arbetet utfördes i samband med 

projektarbetet, samt att utgöra en konkret bas för en vidare analys av 

skolbibliotekens villkor. Uppsatsens grundantagande är att även om 

diskursiva skillnader och strider kan vara till fördel för en verksamhets 

utveckling måste det finnas tillräckliga kontaktytor aktörerna emellan för 

att en verksamhet alls ska vara möjlig. Utifrån detta undersöks hinder och 

möjligheter för att detta ska ske.  

   Sammanfattningsvis visar uppsatsen på att skolbibliotekens utveckling är 

beroende av en komplicerad dynamik. En skolbiblioteksutveckling av det 

slag som förespråkas av bibliotekssfären – i enlighet med enligt skolans 

värden ”beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund” – innebär ur skolans 

perspektiv en omfattande omställning i förhållande till nuvarande 

föreställningar om skolbibliotekets verksamhet. Tillsammans med 

ekonomiska faktorer påverkar därför organisationskulturella faktorer och 

förkunskaper förutsättningarna för skolbibliotekens utveckling. 

Det finns därför behov av breda fortbildningsinsatser gentemot skolan, 

tvärvetenskaplig forskning om skolbibliotek samt motsvarande inslag i 

lärarutbildningen.  

   Det går även att se ett behov av att biblioteksfältet ytterligare etablerar 

sig som profession. Slutligen är det av vikt att förr snarare än senare 

upprätta ramar för evidensbaserad och integrerad skolbiblioteksverksamhet 

där skol- och biblioteksprofessionerna kan mötas i praktiskt samarbete – 

snarare än att låta skolbiblioteksdiskursen fastna i logistik, isolerade (till 

skillnad från integrerade) biblioteksinsatser eller ett sökande efter 

konsensus i resonemang om den ideala innebörden i begreppet 

”skolbibliotek”. 

Nyckelord: Skolbibliotek, Skolutveckling, Skolbiblioteksutveckling, Diskursanalys, 

Fallstudie, Kulturanalys, Organisationsteori, Professionsteori 
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1. INLEDNING 

Alla elever i Sverige har laga rätt till tillgång till skolbibliotek och har haft det sedan 2011, 

men ändå saknar många skolor fungerande skolbibliotekslösningar – trots nationella 

satsningar, intensiv kunskapsproduktion inom biblioteksområdet och opinionsarbete från 

intresseorganisationer. Fast frågan om skolbibliotek är under omfattande bearbetning bland 

berörda aktörer går processen långsamt. Att skolbibliotekens innehåll och definition är under 

förhandling och har varit det under en längre tid är uppenbart. Men det räcker inte som 

förklaring till den långsamma skolbiblioteksutvecklingen.   

 

De senaste decenniernas utveckling mot ett informationsintensivt samhälle, där 

informationskompetens – det vill säga förmågan att kunna identifiera och uppfylla sina 

informationsbehov – är en central färdighet, innebär att de kunskapsområden som hör till 

Biblioteks- och informationsvetenskap (BIV) som fält blir alltmer centrala för allt fler. 

Informationskompetens är en generell kompetens som inte motsvaras av något eget 

skolämne, varför skolbiblioteket med sin ämnesöverskridande position och sin naturliga 

koppling till BIV-kompetens framstår som ett självklart utvecklingsområde för att skolorna 

ska kunna möta elevernas ständigt ökande kunskapsbehov inom området. 

Bibliotekarieprofessionen är också, med sin ämnesanknytning och sin långa historik av 

pedagogisk biblioteksverksamhet på olika nivåer, väl förberedd för att möta behovet.  

 

Forskningen om skolbibliotek inom BIV-fältet är omfattande. Den skolbiblioteksform som 

har visat sig få mest gynnsamma effekter för elevernas informationskompetens är det 

integrerade skolbiblioteket, där skolbibliotekets verksamhet utvecklas i samklang med 

skolans verksamhet i övrigt och den utbildade skolbibliotekarien är en aktiv samarbetspartner 

som deltar i undervisning och handledning av eleverna. Denna typ av 

skolbiblioteksverksamhet står i skarp kontrast till bilden av skolbiblioteket som en 

förvaringsplats för materiella resurser såsom böcker och andra läromedel där eventuell 

skolbibliotekspersonal till största delen håller ordning på samlingarna. Ändå är det en 

minoritet av landets skolbibliotek som bemannas av utbildade skolbibliotekarier. Det leder till 

frågan om varför biblioteksprofessionens kompetens och kunskaper om skolbibliotek, med 

uppdaterad funktion och verksamhet, inte har fått större genomslag i praktiken. Det finns 

anledning att djupare undersöka förutsättningarna för skolbiblioteksutveckling och för 

etablering av nya, professionellt bemannade, skolbibliotek.   
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syfte: 

Att analysera förutsättningar och möjligheter för skolbiblioteksutveckling, med fokus på 

kommunal nivå, genom att använda en fallstudie av ett skolbiblioteksprojekt i Kiruna 

kommun som lins. 

 

Forskningsfrågor: 

● Vilka faktorer och problemkomplex påverkar skolbiblioteksutveckling på kommunal 

nivå och vad kan vara möjliga lösningar? 

● Vad har skolbiblioteksutvecklingen att vinna på att inblandade professioner/aktörer 

hittar gemensamma samarbetsytor och vad finns det för hinder för att detta ska ske? 

● Varför har skolbiblioteksforskningen inom BIV-området och den specialistkompetens 

som har utvecklats inom bibliotekarieprofessionen fått så pass lite genomslag i den 

praktiska skolbiblioteksutvecklingen? 

 

Disposition: 

En övergripande analys av skolbibliotekens kontext med särskilt fokus på tre utvalda 

”diskursiva aktörer” presenteras i kapitel 2. Dessa tre aktörer är föremål för den diskursanalys 

som uppsatsen vilar på, något som presenteras djupare i kapitel 1.2 tillsammans med en 

fördjupning i professionsbegreppet. En fördjupad inblick i uppsatsens metod, design och 

etiska överväganden finns i kapitel 1.3. Kapitel 3 utgörs av en fallstudie, där det specifika 

fallet används för att lyfta generella problem som är centrala i skolbiblioteksdiskursen. 

Kapitlet är uppdelat i tematiska underkapitel. I slutet av varje underkapitel finns en 

diskussion som med utgångspunkt i de specifika övervägningarna som gjorts inom projektet 

undersöker möjliga vägar till lösningar. I kapitel 4 återknyter uppsatsen till de tre 

forskningsfrågorna. 
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1.2 Teori 

Teoretiskt vilar denna uppsats på en diskursanalytisk grund som utgår från den diskursteori 

som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utvecklade med början i boken Hegemony and 

Socialist Strategy (1985) - även kallad Essex-skolan1. Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips fångar teorins kärna när de skriver att:  

Den överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga eller 

totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras vilket ger plats för en ständig social strid om definitioner 

av samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala konsekvenser. Diskursanalytikerns uppgift är 

att studera strävan att etablera entydighet i det sociala på alla nivåer. (2000, s.31)  
 

Det sociala fenomen - den övergripande diskurs - som studeras här är skolbiblioteket. En 

diskurs är en abstraktion2 som kan vara mer eller mindre komplex, avgränsad och öppen för 

tolkning. Diskurser består av system som byggs upp av en mängd element, som när de 

artikuleras (kopplas) till varandra blir moment vars “mönster” i sin tur formar diskursens 

innebörd i en given kontext och tid. Olika aktörer3 kan i förhållande till en och samma 

diskurs mer eller mindre medvetet välja eller välja bort element, vilket gör att den diskursiva 

strukturen rörande ett ämne eller en företeelse varierar mellan olika intressenter. Det kan 

också vara så att konflikter som redan finns, aktörer emellan, manifesteras genom att 

aktörerna väljer att fylla överlappande diskurser med olika innehåll.  

 

Särskilt betydelsebärande och för diskursen centrala element/moment kallas nodalpunkter. 

Dessa går inte att välja bort utan att i grunden förändra diskursens förutsättningar. I 

förhållande till skolbibliotek kan till exempel ”skolan” ses som en nodalpunkt - det är svårt 

att tänka sig en skolbiblioteksdiskurs utan att skolan finns med som element och utan att det 

är nödvändigt att hela tiden knyta övriga moment till skolan. En annan nodalpunkt skulle i 

sammanhanget kunna vara ”bibliotek”. Utifrån detta pågår sedan förhandlingar om övriga 

element och moment (ett element hos en aktör kan vara ett moment hos en annan). Några 

moment som ägnas särskild uppmärksamhet i denna uppsats är: Bemanning; Materiella 

resurser; Ekonomi; Skolbibliotek i relation till folkbibliotek.  

 

                                                 
1
 Ej att förväxla med Faircloughs/Lancaster-skolans Critical discourse analysis (CDA) 

2
 På ett liknande sätt som att ord eller symboler är abstrakta representationer av mer eller mindre konkreta 

företeelser. 
3
 Begreppet “aktör” används inom ramen för denna uppsats som ett analytiskt verktyg för att ge agens åt en 

profession/ett verksamhetsområde och för att illustrera en diskursiv position. En aktör är med andra ord inte en 

enskild person, utan snarare en manifestation av en diskursiv hållning. 
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Eftersom olika aktörer av olika anledningar fyller diskursen med olika innehåll uppstår 

konflikter kring vilken definition som ska gälla. Till exempel kan det röra sig om kognitiva, 

kulturella, politiska, sociala, yrkesmässiga/professionella eller ekonomiska skillnader mellan 

aktörerna. När olika aktörers diskurser krockar och blockerar varandra uppstår antagonism. 

Det finns en motstridighet mellan två eller flera versioner av diskursen som inte går att jämka 

samman. Dessa antagonistiska konflikter leder till diskursiva förhandlingar som innebär att 

den dominerande strukturen – eller hegemonin – ständigt utmanas och ofta förändras, både på 

detaljnivå och, som en konsekvens av det, även som helhet: 

Envar som säger system säger arrangemang eller konformitet av delar i en struktur som trancenderar 

och förklarar sina element. Allting är så nödvändigt i det att modifikationer av det hela och av dess 

detaljer reciprokt förutsätter varandra. Värdenas relativitet är det bästa beviset på att de är nära 

beroende av varandra i synkroniciteten hos ett system som alltid är hotat, alltid rekonstrueras. 

 (Laclau och Mouffe, 2001:106. Min översättning)4 

 

Detta leder till diskursiva strider om vilken struktur eller tolkning som ska uppnå hegemonisk 

och överordnad status. Antagonism ska här snarare förstås som ett begrepp som beskriver en 

motsättning än som en känslobeskrivning. Fullständig hegemoni, alltså en permanent, fast, 

överenskommen och absolut “sann” innebörd som alla andra diskurser måste anpassas utifrån 

uppnås mycket sällan - förmodligen aldrig - eftersom även begrepp som upplevs som fasta 

potentiellt kan omtolkas och utmanas. Laclau och Mouffe själva utgick från att ”[…] ingen 

diskursiv formation är en stängd totalitet och omvandlingen av element till moment är aldrig 

komplett” (2001:106-107. Min översättning)5. Det hindrar dock inte aktörerna från att kämpa 

om vilken diskursiv struktur som ska vara hegemonisk och vilken aktör eller grupp som ska 

ha tolkningsföreträde. 

 

En diskurs är inte en tydligt avgränsad entitet. På ett sätt kan den sägas vara organisk och 

situationsbunden snarare än fast, varför den som utför en diskursanalys behöver vara tydlig 

både med sina gränsdragningar och med analysens kontext. I detta fall fokuserar analysen 

nutida skolbibliotek och skolbiblioteksutveckling, med hänsyn till tre centrala aktörers syn på 

frågan. Aktörerna som uppsatsen utgår ifrån är:  

1) Professioner knutna till skolans sfär (lärare, rektorer)  

                                                 
4 ”Whoever says system says arrangement or conformity of parts in a structure which transcends and explains its 

elements. Everything is so necessary in it that modifications of the whole and of the details reciprocally 

condition one another. The relativity of values is the best proof that they depend closely upon one another in the 

synchrony of a system which is always being threatened, always being restored.” (LaClau och Mouffe, 

2001:106) 
5 ”[...] no discursive formation is a sutured totality and the transformation of the elements into moments is never 

complete” (LaClau och Mouffe. 2001:106-107) 
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2) Biblioteksprofessionen (främst skolbibliotekarier och andra med fokus på 

skolbiblioteksfrågan)  

3) Politiker på kommunal nivå.  

 

Dessa tre kategorier av aktörer är ett resultat av ett urval: Andra centrala aktörer finns också - 

till exempel elever, eller politiker på riksnivå - liksom andra perspektiv och fokus, men här 

har en avgränsning gjorts utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Urvalet av aktörer 

baseras på att dessa tre professioner/verksamhetsområden är återkommande i diskursiva 

förhandlingar om skolbibliotek på kommunal nivå, även om praktiken kan skilja sig åt 

kommuner emellan. Att dessa tre aktörer är konstanta gör det möjligt att föra upp de lokala 

erfarenheterna på en generaliserbar nivå, vilket gör en bredare diskussion om 

problemområden och potentiella lösningar möjlig. Samtidigt innebär den empiri som 

fallstudien utgör att analysen blir rotad i praktisk och specifik erfarenhet. 

 

Det är också viktigt - inte minst för analysens kontext - att ta hänsyn till att diskurser har flera 

lager, eller nivåer, som går in i och ut ur varandra. Inom ramen för denna text ligger fokus på 

en kommunal nivå, där de tre agenterna möts på en gemensam “arena” där deras agerande 

sinsemellan får stor praktisk betydelse. Samtidigt påverkas denna arena av delvis andra 

diskursiva förhandlingar inom skolbiblioteksdiskursen, men på andra nivåer och även delvis 

med andra inblandade aktörer. Den kommunala diskursen påverkas av vad som händer 

nationellt - till exempel inom riksdagspolitiken - eller internationellt. Den påverkas också av 

relaterade diskursiva förhandlingar inom respektive aktörs verksamhetsområde. På så sätt kan 

vi arbeta oss ner hela vägen till en mikronivå där skolbiblioteksdiskursen påverkas av de 

diskursiva förhandlingar som ständigt pågår inom varje individ, när hen hanterar och 

inkorporerar ny och motstridig information i sitt sätt att tänka, förhålla sig, kommunicera och 

agera. Individens tolkningar och omtolkningar kan sedan ha större eller mindre påverkan på 

de sammanhang där hen verbalt och icke-verbalt sedan deltar i den diskursiva förhandlingen, 

från mikro- till makronivå och tillbaka igen. Det är inte heller självklart att det som sker på 

makronivån har störst påverkan på det lokala utfallet, vilket vi kan se exempel på i 

skolbiblioteksdiskursen där stora satsningar och styrning på riksnivå de senaste åren ofta har 

fått förvånansvärt litet genomslag på lokal nivå. Påverkan sprungen ur efterfrågan och 

försanthållanden hos individer och grupperingar på lokal nivå ska inte underskattas. 

 



7 

Ordet ”konflikt” kan för många ha en negativ klang, men i det här sammanhanget är det 

snarare fråga en ofrånkomlig och central förutsättning som i sig inte värderas på det sättet. 

Det intressanta är snarare processerna som de diskursiva konflikterna leder till. Närvaron av 

konflikter kan ibland närmast ges ett positivt (eller åtminstone neutralt) värde, då konflikt 

dels kan ses som en motor till utveckling och dels som en garant mot stagnation. Det är i 

detta ljus diskursteorin används inom ramen för denna uppsats – för att identifiera och 

analysera konflikter i syfte att förstå och öppna vägar för skolbiblioteksutveckling. 

Diskursanalysen som teoretiskt angreppsätt har inga ambitioner att presentera absoluta 

sanningar, eftersom analytikern själv oundvikligen är påverkad av de diskursiva strukturer 

hen ingår i: 

Även om arbetet hela tiden går ut på att distansera sig från dessa diskurser och ”visa dem som de är”, 

så finns det i detta teoribygge inget hopp om att man kan komma utanför diskurserna och säga den rena 

sanningen. För sanningen är själv alltid en diskursiv konstruktion.  

(Winther Jørgensen och Phillips. 2001:56) 

 

Diskursteorin ger bra redskap för att hitta, analysera och belysa låsningar och konfliktmönster 

inom diskurser, vilket är en central del av ansatsen här. Men det räcker inte hela vägen fram 

för att besvara uppsatsens frågeställningar. En del av problematiken som uppsatsen hanterar 

är att det inom skolbiblioteksdiskursen finns ett behov av att upprätta en miniminivå av 

konsensus - en gemensam “arena” som gör det möjligt för diskursiva strider och 

motsättningar att leda till den stimulans och utveckling de kan göra. Detta är ett av uppsatsens 

grundantagande: För att utveckling ska vara möjlig krävs en arena för praktik, så att 

konflikterna ska kunna bearbetas och leda till den kommunikation som uppstår när olika 

sfärer möts. Om det inte finns denna möjlighet till kommunikation i bred mening går 

processen i stå - lika mycket som den gör det ifall kommunikationen bryter ihop om 

konflikterna blir för djupa. För att komplettera och balansera diskursteorins konfliktfokus 

används begreppen deliberativ demokrati och triangulering (dessa begrepp presenteras mer 

ingående i berörda stycken). 

1.2.1 Profession 

Begreppet ”aktör” är i sammanhanget tätt besläktat med begreppet profession och de används 

ibland som synonymer i uppsatsen. Men det finns vissa skillnader som blir viktiga i vissa 

resonemang, inte minst i diskussioner om status, trovärdighet och professionalisering i 

förhållande till profession i meningen yrkesgrupp och avgränsade kunskapsfält. Inom ramen 

för uppsatsen skiljer jag på professioner och aktörer på så sätt att skolsfären, bibliotekssfären 
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och kommunpolitiksfären alla fungerar som aktörer i förhållande till skolbiblioteksdiskursen, 

men endast skolsfären och bibliotekssfären utgörs av egentliga professioner. Därför kan 

begreppen profession och aktör ibland användas som om de vore utbytbara. Dessutom 

stämmer många centrala delar av professionens kännetecken och logiker också även på 

kommunpolitiken som aktör, och kommunpolitiken kan i många sammanhang i praktiken 

väsentligen fungera som en profession även om den inte uppfyller alla teoretiska definitioner.   

 

Det finns flera definitioner av begreppet profession. Nationalencyklopedin presenterar en 

samhällsvetenskaplig terminologi där en profession är ett ”yrke vars auktoritet och status 

bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad”. Merriam-Webster Dictionary 

definierar ordet profession som: 

a :  ett yrke/kall som kräver specialiserad kunskap och ofta lång och intensiv akademisk förberedelse 

b :  ett huvudsakligt yrke/kall, karriär eller anställning 

c :  en hel yrkesgrupp/grupp människor med samma kall 

(Min översättning)
 6

 

 

Thomas Brante erbjuder fördjupande perspektiv i sin diskussion om professionalitetens 

förutsättningar och logiker (2014). I sin introduktion av professionsbegreppet tar han upp 

några professionella faktorer som bygger på varandra: Legitimitet; Förtroende; Auktoritet; 

Autonomi: Diskretion; Förvaltare och möjliggörare av centrala kulturella [och samhälleliga] 

värden. Diskretion betyder i det här sammanhanget ”den godkända makten (auktoriteten) att 

självständigt bedöma och ibland även bestämma vad som ska ske med någon annan i ett visst 

avseende” (Brante. 2014. 20). Brante skriver också att professioner kan ses som ”[…] 

vetenskapsbaserade yrken som ingår i specifika och beständiga strukturer […] Dessa 

förekommer i samhälleliga kontexter som påverkar deras innehåll och egenskaper.” (2014: 

282).  

 

Professioner är institutionaliserade och förenas i gemensamma uppfattningar, eller kognitiva 

modeller, som ger vetskap om vad professionen innebär på praktisk och teoretisk nivå, samt 

redskap för att förena de två. Detta kan ske formellt, till exempel genom centraliserade 

riktlinjer, en uttalad yrkesetik, organisering i förbund etc. Det sker också informellt, kulturellt 

och socialt, bland annat genom gemensamma outtalade normer och praktiker. Den kognitiva 

modellen och identifikationen av – och med – speciella särdrag och kompetenser innebär 

                                                 
6 Jämför: ”a :  a calling requiring specialized knowledge and often long and intensive academic preparation [/] b 

:  a principal calling, vocation, or employment [/] c :  the whole body of persons engaged in a calling” 
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också att professionen ”stänger sig” eller avgränsar sig och börjar hävda sina intressen i 

förhållande till omgivningen såväl som till andra professioner. Ett begrepp för detta skeende 

är ”social closure” (Kåring Wagman, 2008:22). Stängningen av professionen bidrar till att 

etablera en stabilitet och trygghet inför det egna professionella området. Att något är 

institutionaliserat betyder trots allt att det fungerar som det gör idag eftersom det var så det 

fungerade igår, vilket är energibesparande och ger en trygg grund då basen för professionen 

inte behöver omförhandlas så länge som institutionaliseringen står fast (Brante. 2009:323 ff). 

 

I förhållande till den avgränsade professionen kan konkurrenssituationer och strider kring 

prestige och ”jurisdiktioner”, för att använda Brantes terminologi (2009:306), uppstå 

gentemot andra professioner. Det finns också möjligheter till samarbeten professioner 

emellan, men det föregås av en förhandlingsprocess. Innan former för samarbeten har 

upprättats kan sammanförandet av professionella fält och den förhandling om jurisdiktion 

som där följer upplevas som hotfull och destabiliserande. Det är rimligt att anta att ju närmre 

den andra professionen ligger det som upplevs som den egna professionens kärna, och ju fler 

andra samtidiga faktorer som gör att den egna professionens gränser och stabilitet utmanas, 

desto större risk för att rivaliteten ska få övertaget över samarbete och strävan mot 

gemensamma mål.    

1.3 Metod 

Uppsatsens undersökningar är kvalitativa och utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt, 

där ett fenomen undersöks med hjälp av flera metoder för att succesivt öka förståelsen för det 

studerade. Tolkning av sociala skeenden och artefakter står i centrum för undersökningen, 

snarare än ett positivistiskt sökande efter en fast och grundläggande sanning. För att fördjupa 

förståelsen av fenomenet används flera perspektiv och metoder. Detta brukar beskrivas som 

att forskaren rör sig i en hermeneutisk cirkel (eller spiral, då processen egentligen aldrig 

försluts): ”Termen hermeneutisk cirkel används ibland för att referera till processen där 

mening och förståelse utvecklas. Den innefattar alltid en rörelse fram och tillbaka mellan 

ämnet för studien, kontexten och den egna förståelsen.” (Willis, Jost, & Nilakanta, 2007:106. 

Min översättning)7. Detta är ett förhållningssätt som passar bra för undersökningar av 

kulturellt skapade företeelser, för att förstå vilka överenskommelser och sociala koder som 

                                                 
7 ”The term hermeneutic circle is sometimes used to refer to the process of developing meaning och 

understanding. It always involves going back and forth between the topic of study, the context, and our own 

understanding.” (Willis, Jost, & Nilakanta, 2007:106) 
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påverkar hur företeelserna manifesterar sig. Betoning läggs också på vikten att förstå vilken 

kontext som det undersökta befinner sig i. Hermeneutiken förutsätter att all kunskap bygger 

på tidigare kunskap, att den tidigare kunskapen påverkar hur ny kunskap tas emot och att 

kunskap är en process som ständigt skapas och omskapas. Grundantaganden som på sätt och 

vis även återkommer i den konstruktionistiska synen på kunskap som Carol Collier Kuhlthau 

bygger sin forskning på (se: Kapitel 2.2). 

 

Uppsatsen bygger dels på textstudier och omvärldsanalys, dels på en fallstudie (case study) 

av ett skolbiblioteksprojekt i Kiruna kommun där jag själv var positionerad som 

projektledare. Textstudierna och omvärldsanalysen syftar till 1) att undersöka 

skolbibliotekens och skolbiblioteksutvecklingens förutsättningar och diskursiva kontext, 2) 

att identifiera, delta i och förhoppningsvis bidra till diskurserna “skolbibliotek” och 

“skolbiblioteksutveckling” och 3) att presentera en analys av de tre utvalda aktörernas 

försanthållanden, prioriteringar, förförståelser och perspektiv.  

 

Urvalet av texter utgår från textproduktion och opinionsbildning om skolbibliotek vars 

avsändare är organisationer som kan sägas representera de diskursiva aktörer, eller fält, som 

uppsatsen baseras på. Genom att undersöka hur respektive organisation förhåller sig gentemot 

skolbibliotek i sina texter ges en ingång till respektive fälts utgångspunkter i 

skolbiblioteksdiskursen. Återkommande mönster i textproduktionen och antas dels säga något 

om respektive fälts syn på skolbibliotek som fenomen och funktion. Till exempel är Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) en intresseorganisation som bland annat arbetar för att 

stötta kommunpolitiker i deras uppdrag, varför deras textproduktion i skolbiblioteksfrågan 

dels i någon mån kan antas utgå från och dels påverka kommunpolitikernas syn på saken. 

Analys av sådant material kan även ge inblick i vilka aspekter respektive aktör vill förstärka 

eller gömma, vilket i sin tur öppnar för analys av bakomliggande anledningar. Den bredare 

omvärldsanalysen begränsar sig inte enbart till textuella uttryck utan tar hänsyn till bredare 

kontextuella faktorer som berör diskursen och aktörerna. 

 

Syftet med fallstudien är 1) att inta rollen som ”reflekterande praktiker” (Gärdén. 2013: 88) 

och bedriva verksamhetsnära forskning och; 2) att använda projektet för att illustrera en 

process för skolbiblioteksutveckling och dithörande överväganden; 3) specifikt att undersöka 

arbete med att skapa en gemensam arena för skolbiblioteksutveckling på kommunal nivå; 4) 

att visa på ett praktiskt arbete med skolbiblioteksutveckling som kombinerar praktik och teori 
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och, för att använda skolans begreppsapparat, vilar på “beprövad erfarenhet och vetenskaplig 

grund” – eller med Gärdéns ord ”kunskapsbaserad biblioteksutveckling” (2013: 89. Se vidare 

kapitel 3.4) ; 5) att illustrera vikten av kommunikation aktörerna emellan.  

 

Termen ”reflekterande praktiker” förtjänar att ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom det är 

ett begrepp som har fått stor spridning trots att det saknar begreppsmässig tydlighet (Kinsella, 

2010). Begreppet ”reflekterande praktiker”8 introducerades av på 1980-talet av Donald Schön 

i böckerna The reflective practitioner: how professionals think in action (1983) och 

Educating the Reflective Practitioner (1987). Gärdén skriver att:  

Reflekterande praktiker innebär inte en metod i sig, utan det handlar snarare om ett förhållningssätt 

som man som bibliotekarie antar i sin profession. Att verka som reflekterande praktiker kan handla om 

att betrakta den egna verksamheten på distans och med hjälp av forskning och erfarenhet ställa sig 

kritiska frågor på ett strukturerat sätt, våga ifrågasätta det egna arbetet och verksamheten, att analysera 

förändring och utveckling och formulera och dokumentera sin och andras kunskap och därigenom öka 

medvetenheten om denna. Reflektion i en yrkespraktik kan vidare handla om att växla mellan del och 

helhet, bekräftelse och omprövning […] eller en medvetenhet om skillnaden mellan att veta att 

(teoretisk medvetenhet) och att veta hur (praktisk medvetenhet) 

(2013:96) 

 

Med Brante (2014) som lins kan ”den reflekterande praktikern” ses som en illustration av den 

formaliseringsprocess som professionaliseringen av ett yrkesområde innebär, där praktisk 

kunskap (know-how) medvetandegörs och utvecklas till djupare teoretisk kunskap (know-

why) och vice versa. Enligt Brante är det som professioner har gemensamt, det som skiljer 

dem från andra yrken, är att de som praktiker både är vetenskapsbaserade och använder sig av 

”beprövad erfarenhet”9. Han skriver att ”professioner är yrken där utövarna har kunskaper om 

kontexter, underliggande strukturer och mekanismer för att förklara/förstå vad som sker på 

den empiriska ytan, samt […] att integrering av teori med praktik är detsamma som att 

teoretisk kunskap om mekanismer, inklusive kontextmekanismer, kan översättas till praktisk 

kunskap om varför och hur en intervention ska genomföras” (2014: 260). Den reflekterande 

praktikern kan ses som en konceptualisering för den kunskapskonstruktion som sker i det 

professionella utövandet – oavsett om det enbart är fråga om ett förhållningssätt till sitt 

yrkesutövande eller om resultatet tas vidare och, som här, formuleras och formaliseras i en 

text med teoretiskt anslag. Brante skriver också att ”I stort sett alla yrkesutövare har 

kunskaper om korrelationer och enkla orsakssamband. Vad som utmärker starka professioner 

                                                 
8 Reflective Practitioner 
9 ”[Beprövad erfarenhet är] ett vagt och obestämt begrepp som kan tolkas som att yrkesutövaren med åren 

internaliserar egna kunskaper om hur vetenskapliga principer bör väljas och tillämpas i varierande fall samt vad 

som bör göras i de fall då den vetenskapliga kunskapen är otillräcklig, och även att det har vuxit fram ett 

kollektivt know-how som komplement till vetenskapen i snäv mening.” 

(Brante. 2014: 261) 
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är att de även rymmer djupare liggande kunskaper och därför är i bättre stånd att reflektera 

över komplicerade fall” (ibid.). Att ta rollen som reflekterande praktiker blir ur detta 

perspektiv en del av den professionella uppgiften. Eftersom förutsättningarna för att en 

profession ska erkännas som sådan bland annat bygger på att dess professionella kan omsätta 

djupgående och komplex teoretisk kunskap i kvalificerad praktik är det viktig att 

yrkesverksamma bibliotekarier tar steget till att ikläda sig rollen som reflekterande praktiker.  

 

Bibliotekarieyrket befinner sig fortfarande i en mångårig övergångsfas mellan praktiskt 

inriktat yrke (med yrkesutbildning) och akademiskt förankrad profession (med akademisk 

utbildning på universitets- och högskolenivå samt tillhörande forskningsfält. Se vidare: 

Kapitel 4.2). Sett till utbildningsform finns det för närvarande yrkesverksamma bibliotekarier 

från flera steg i den utvecklingen – från yrkesutbildning till akademisk professionsutbildning 

– vilket leder till en mycket speciell dynamik inom området då olika synsätt och 

prioriteringar på verksamheten möts och stöts mot varandra. I mina ögon är det är ett känsligt 

utvecklingsskede där praktisk kunskap och erfarenhet å ena sidan och akademisk kunskap 

inriktad på professionalisering av yrkesområdet å andra sidan riskerar att ställas mot 

varandra. Exempel på sådana tendenser finns bland annat i Anna Kåring Wagmans 

forskningsöversikt Bibliotekarien och professionen (2008: 12ff). Särskilt utpräglat verkar 

detta vara i förhållande till folkbibliotek, vilket då även torde påverka grundskolebiblioteken 

som ofta är kombinerade folk- och skolbibliotek. Jag ser det som viktigt för yrkesområdets 

och verksamhetsområdenas utveckling att styrkorna från alla inblandade tas tillvara, så att 

den djupa praktiska yrkesmässiga erfarenheten kan införlivas i professionen och i framtida 

biblioteksutveckling – samtidigt som de senare tillkomna akademiska perspektiven värderas 

och ses som tillgångar, även om de ibland leder till andra typer av verksamheter och 

prioriteringar. Detta är en omfattande och långsiktig process som pågår på alla nivåer i 

bibliotekssverige – från den lokala filialen till det nationella samtalet. En viktig aspekt av den 

reflekterande praktikerns roll är i detta perspektiv att jämka samman de olika ingångarna till 

yrkesområdet och sluta det gap som kan upplevas mellan praktik och forskning (se vidare: 

Kapitel 4.2). Oavsett vilken kohort en bibliotekarie tillhör kan hen inta rollen som 

reflekterande praktiker. Detta förhållningssätt präglade min roll i det praktiska arbetet med 

det projekt som används som fallstudie i uppsatsen, och användningen av metoden fallstudie 

är i sin tur en vidare utveckling av den reflekterande praktiken – det vill säga samspelet 

mellan teoretisk och praktisk medvetenhet.  

 



13 

Fallstudie är en metod som ”används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och 

teorier, ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser. Termen åsyftar oftast studier av 

individer och mindre grupper men används också för särskilda studier av t.ex. en organisation 

eller ett samhälle” (Nationalencyklopedin). Det är en metod som används för att ge djupa 

kunskaper om en företeelse genom att undersöka ett specifikt fall i dess kontext. Fallstudien 

kompletteras här genom triangulering av datakällor, olika metoder för analys samt olika 

teoretiska perspektiv. Uppsatsen som helhet har en kulturanalytisk ansats. En viktig poäng ur 

det perspektivet är att skilja på form och innehåll, att ifrågasätta den mening en själv lägger i 

ett begrepp utifrån sin egen förförståelse. Det innebär också en förflyttning mellan det större 

sammanhanget och det enskilda exemplet, med målet att ge en relevant tolkning av den 

undersökta företeelsen – i det här fallet både skolbibliotekets förutsättningar i allmänhet och 

en djupare förståelse för Kiruna skolbiblioteksprojekt. Förhoppningen är att denna process 

ska innebära kopplingar som kan bidra till att förståelse för de villkor som rör 

skolbiblioteksutveckling idag. 

 

En begränsning med att göra en fallstudie är frågan om generaliserbarhet visavi det specifika. 

Förhållandet mellan det specifika och det generella hanteras här dels genom att 

kontextualisera det specifika fallet genom en omvärldsanalys, dels genom att upplägget av 

fallstudien organiseras tematiskt, där några särskilt brännbara och återkommande frågor inom 

skolbiblioteksutvecklingsfrågan diskuteras först på ett mer generellt plan och sedan på ett 

projektspecifikt, lösningsinriktat plan. Det specifika fallet används för att få syn på generella 

problemkomplex lika mycket som för att beskriva ett konkret arbete. I detta sammanhang är 

det inte fråga om en utvärdering av projektet utan om att redovisa kontext, överväganden och 

reflektioner som ligger bakom riktningen som projektet tog. Värderingen lämnas till läsaren. 

1.3.1 Etik 

En svårighet med att analysera ett projekt där författaren själv har varit inblandad är att det 

finns en självklar risk för neutralitetsproblem om arbetet som sådant ska värderas eller 

utvärderas. Denna problematik är över huvud taget ofrånkomlig i den teoretiska och 

metodologiska inramningen för uppsatsen. Här vill jag också av forskningsetiska skäl ta 

tillfället i akt att göra läsaren uppmärksam på att det sannolikt är oundvikligt att min egen 

position som hemmahörande i biblioteks-/BIV-fältet påverkar analysens perspektiv, samt att 

jag i egenskap av författare intar en maktposition inom ramen för denna text. Syftet med 



14 

uppsatsen är inte heller att avgöra om projektet i fråga blev lyckat eller inte, eller att hävda att 

våra val och slutsatser på något vis skulle vara överlägsna andra lösningar. Självklart arbetade 

vi alla för att skolbibliotekslösningen i Kiruna skulle bli så bra som möjligt för alla parter, 

men även om arbetsgruppens del är avslutad så är projektet ännu i sin linda. Meningen med 

fallstudien är att ge en inblick i en arbetsprocess och resonemang som har förts kring frågor 

rörande skolbibliotek. Det är i allra högsta grad en levande diskussion. 

 

Eftersom mina medarbetare och andra intressenter i projektet inte är mina studieobjekt så har 

jag valt att undvika att lämna mer information om dem än vad som framgår i offentliga 

dokument och i projektplanen som finns med som bilaga. Det kan också vara värt att lyfta att 

denna uppsats, inklusive fallstudien, i första hand representerar min egen analys av frågan – 

även om det förstås är min tro och förhoppning att mina medarbetare inom ramen för 

projektet ska kunna känna igen sig i de resonemang och slutsatser som lyfts i denna text. 
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2. KONTEXTUALISERING OCH 

PROBLEMFORMULERING 

Trots att skollagen (2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011 gör gällande att alla elever i 

Sverige ska ha tillgång till skolbibliotek (2 kap, 36 §) saknas skolbibliotek på många skolor. 

Enligt Kungliga Bibliotekets (KB) senaste rapport om de offentligt finansierade biblioteken 

(Ranemo, 2016b: 4) saknar 86 kommuner skolbibliotek med minst 20 timmars avsatt 

bemanning per vecka - den avgränsning som KB har satt för att ett bibliotek ska räknas med i 

statistiken. Rapporten redovisar att det finns 881 skolbibliotek i landet (räknat per unik 

gatuadress) (ibid: 16), samtidigt som Skolverket i sin Statistik om grundskolan (2016b) 

redovisar att det finns 4 012 kommunala skolenheter, 5 sameskoleenheter och 827 fristående 

skolenheter på grundskolenivå i Sverige. Även med hänsyn till en vidare tolkning av siffrorna 

(statistisk felmarginal, möjligheten att förhållandet skola:skolbibliotek inte nödvändigtvis är 

1:1 då det är möjligt att flera skolor använder samma skolbibliotek) så är det rimligt att anta 

att en betydande del av eleverna i landets grundskolor saknar skolbibliotek, trots lagkravet. 

När det finns en sådan diskrepans mellan lagen och den praktiska verkligheten så finns det 

anledning att fråga varför. Och vad kan vi göra åt det? 

2.1 Aktörerna och verksamhetsområdena 

Det första vi kan göra är att granska frågan. Vem formulerar bristen på skolbibliotek och hur 

ser formuleringen ut? Kungliga biblioteket är den organisation som har det nationella 

samordningsansvaret för Sveriges offentligt finansierade bibliotek och sammanställer årligen 

statistik över desamma. Urvalet för att ett skolbibliotek ska finnas med i den officiella 

biblioteksstatistiken är nu samma som för alla typer av biblioteksorganisationer som ingår i 

statistiken:  

1.Offentligt finansierade (helt eller delvis). 
2.Avsatt bemanning för biblioteksverksamheten minst 20 timmar per vecka, eller 0,5 årsverken. 
3.På något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna). 

(Ranemo. 2016a). 

 

Men för att få en uppfattning om KBs syn på skolbibliotek kan vi gå tillbaka till den första 

statistiska rapporten efter att den nya skollagen trädde i kraft, Skolbibliotek 2012. Där fanns 

ingående resonemang kring vad ett skolbibliotek kan tänkas vara. Minimikriterierna var då att 

skolbiblioteket:  
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1. Har katalog, manuell eller datoriserad  
2. Ligger i skolans lokaler  
3. Är bemannat minst 20 timmar 
4. Har minst 1 000 fysiska medier (sex bokhyllor)   

(Ranemo. 2012: 4) 

 

Men det är inte KB som har ansvar för att se till att skolornas huvudmän efterföljer lagen om 

skolbibliotek, den tillsynen faller under Skolinspektionens område, och KB och 

Skolinspektionen definierar “tillgång till skolbibliotek” olika. Där KB ställer krav på 

bemanning och innehåll nöjer sig Skolinspektionen med att följande krav är uppfyllda:  

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

från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning 

för att bidra till att nå målen för denna. 

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

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

(Skolinspektionen. 2016) 

 

KB och Skolinspektionen har uppenbart olika ingångar till skolbiblioteksfrågan, där KB 

lägger stor vikt på bemanning medan Skolinspektionen har större fokus på medier. 

Skolbiblioteken regleras av två lagstiftningar, skollagen (SFS 2010:800) och bibliotekslagen 

(SFS 2013:801). Skolbiblioteken omfattas av bibliotekslagen i egenskap av offentligt 

finansierad biblioteksverksamhet.  

 

Det står ingenting om skolbibliotekens bemanning i skollagen, där skolbiblioteken sorterar 

under rubriken ”Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek” – något som ger en 

materialfokuserad prägel åt skolbiblioteken. Skrivningen i skollagen finns i 2 kapitlet 36 § 

och är mycket kort: ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” (SFS 2010:800). 

Inte heller i bibliotekslagen står det något om personal eller bemanning, men det är en 

lagstiftning som både är mer djupgående och har större verksamhetsfokus när det gäller 

bibliotekens innehåll och funktion. Att lagtexten är skriven utifrån att bibliotek är 

verksamheter, det vill säga ”(viss typ av) målinriktat arbete som fortlöpande utförs särsk. av 

samhällsorgan e.d.”, för att citera Nationalencyklopedin, öppnar dock för tolkningar om att 

det behövs personal som bedriver verksamheten. Skolbiblioteken ska enligt bibliotekslagen:  

 ”[…] verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (SFS 2013:801, 2 §)  

 ”[…] främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning 

och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.” (ibid.) 
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 ”[…] ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland 

annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 

tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.” (SFS 2013:801, 4 §) 

 ”[…] ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som 

har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska.” (SFS 2013:801, 5 §) 

 ”I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 

bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.” (SFS 

2013:801, 14 §) 

Skolbiblioteken ska dessutom ingå i de kommunala biblioteksplanerna, som följs upp av den 

myndighet som regeringen beslutar ska ha nationell överblick över det allmänna 

biblioteksväsendet – i det här fallet KB. Bibliotekslagens lista av aktiva verb, där 

skolbiblioteket aktivt ska ”verka för”, ”bidra till”, ”främja”, ”ägna särskild uppmärksamhet”, 

”erbjuda” och ”samverka”, står i kontrast till skollagens beskrivning av skolbiblioteket som 

en resurssamling som passivt ska finnas tillgänglig för eleverna. Ingen materiell 

resurssamling – oavsett lokal eller utbud – kan uppfylla bibliotekslagens krav på aktivitet, det 

behöver finnas en verkande kraft bakom, en människa, som driver 

skolbiblioteksverksamheten. Skillnaderna lagtexterna emellan kan sägas illustrera den mest 

centrala skiljelinjen i skolbiblioteksdiskursen. Vad är ett skolbibliotek och vem ska bedriva 

skolbiblioteksverksamheten: Räcker det med en materiell resurs som lärare och elever har 

tillgång till eller behövs det en professionell och specialiserad verksamhet? 

 

Här uppstår en intressant konflikt mellan de två centrala organ som ska kontrollera att 

lagkraven för landets skolbibliotek uppfylls. Skolornas huvudmän, som har ansvar för att 

tillhandahålla skolbibliotek till eleverna, svarar i första hand inför Skolinspektionen, inte 

inför KB. Detta innebär att de skolor som lägger sin ambitionsnivå för skolbibliotek på en 

miniminivå utifrån Skolinspektionens krav kan passera i tillsynsorganisationens ögon, men 

inte nödvändigtvis kommer att kvalificera sig för att räknas som skolbibliotek enligt de 

hårdare kraven i KB:s statistik. Att vara med i statistiken blir mindre viktigt för skolornas 

huvudmän och ledare, eftersom det inte ligger till grund för någon slags vite. Därför blir det 

intressant att vidare undersöka Skolinspektionens definition av vad ett skolbibliotek är.  
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I Skolinspektionens fördjupande informationsblad (Skolinspektionen, 2011), vilket 

presenteras jämte kravlistan, tas definitioner från ett flertal instanser upp. Betoningsmässigt 

rör de sig på en skala mellan skolbiblioteket som materiell resurs å ena sidan och 

skolbiblioteket som en integrerad pedagogisk verksamhet å andra sidan. Skolinspektionen 

landar inte i någon entydig definition av vad ett skolbibliotek är, men de är tydliga med att 

”Varken i skollagen eller bibkiotekslagen finns det några bestämmelser som ställer krav på 

att det ska finnas en skolbibliotekarie.” (ibid: 6). Att notera är att Skolinspektionens 

informationsblad skrevs 2011, alltså innan den nya bibliotekslagen som kom 2013. 

Skolinspektionen arbetar främst utifrån skollagen. 

 

Även i Skolverkets juridiska vägledning kring skolbibliotek (Skolverket, 2015b) betonas att 

det inte finns några lagkrav på att skolbiblioteket ska vara bemannat: ”Det finns inget angivet 

i skollagen eller dess förarbeten om skolbibliotekets personal. Inte heller bibliotekslagen 

innehåller några bestämmelser som ställer krav på att det ska finnas en skolbibliotekarie.” 

(ibid: 2). Skolverket betonar också – i samklang med regeringens proposition till den 

nuvarande skollagen (Prop. 2009/10:165: 283-284) – att organisationen av 

skolbiblioteksverksamhet ska vara flexibel och att skolbiblioteken måste kunna organiseras 

olika, dels beroende på skolans lokala förhållanden och dels beroende på elevernas behov och 

förutsättningar. Eleverna måste kunna använda sig av skolbiblioteket som en del av 

utbildningen, det räcker inte med att någon gång då och då besöka kommunens folkbibliotek. 

När skolbiblioteksverksamheten sker i samarbete med ett kommunalt bibliotek måste 

samarbetet vara organiserat så att alla krav på skolbibliotek är uppfyllda (ibid: 2-3). Vilka 

dessa krav är i förhållande till material är tydligare än vad kraven på skolbibliotekens 

verksamhet är. Skolverket är dock i praktiken en kanal för att stärka skolbibliotekens 

bemanning, då skolornas huvudmän sedan hösten 2016 kan vända sig till Skolverket för att 

söka ekonomiskt bidrag till personalförstärkningar i skolbiblioteken. 

 

En återkommande definition som bland annat återfinns både i Skolinspektionens 

informationsblad och i Skolverkets juridiska vägledning kommer från regeringens 

proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet:  

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.  
(Prop. 2009/10:165: 284) 
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Där läggs stor betoning på skolbiblioteket som materiell och ordnad resurs, hur den sedan 

ingår i skolans pedagogiska verksamhet är osagt. När de olika remissinstansernas inlägg i 

diskussionen kring lagstiftningen om skolbibliotek redovisades var stödet för elevernas 

tillgång till skolbibliotek starkt. Flera organisationer kunde dock förutse den problematik som 

skulle uppstå i och med att innehållet i begreppet skolbibliotek är otydligt: 

Dock påpekar t.ex. Sameskolstyrelsen, BRIS (Barnens rätt i samhället) och Umeå universitet att det är 

otydligt vad som ryms i begreppet skolbibliotek. Svensk biblioteksförening föreslår att Skolverkets 

definition av skolbibliotek skrivs in i bestämmelsen. I likhet med Lärarnas Riksförbund menar också 

föreningen att skolbibliotekariens kompetens bör regleras. 

(Prop. 2009/10:165: 283) 

 

Det är i sammanhanget intressant att jämföra Skolverkets text från 2015 med den definition 

av skolbibliotek som Skolinspektionen tillskriver Skolverket i det fördjupande 

informationsbladet från 2011:  

”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till elevernas och lärarnas 

förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska 

verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som 

en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som 

bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.” 

(Skolinspektionen. 2011: 5. Mina markeringar) 

 

Den definition av skolbibliotek som Svensk biblioteksförening föreslår för lagstiftningen är 

den från 2011, där Skolverket kommunicerade ett skolbibliotek bemannat med kompetent 

personal som är en del av skolans pedagogiska verksamhet, aktivt bidrar till 

kunskapsutveckling och svarar för viss service. I sin juridiska vägledning från 2015 

kommunicerar Skolverket tydligt att skolbibliotek inte alls behöver ha någon särskild 

bemanning. Lagstiftningen har alltså inneburit lägre krav på skolbiblioteken från Skolverkets 

sida. Det är också intressant att notera att både Svensk biblioteksförening och Lärarnas 

Riksförbund föreslår att skolbibliotekariens kompetens bör regleras. Friskolornas 

intresseorganisationer Friskolornas riksförbund, Kunskapsskolan i Sverige AB, Vittra AB 

och Täby kommun ville ha en lösare formulering, att ”bestämmelsen i stället ska utformas 

som att alla elever ska ha tillgång till bibliotek.” (Prop. 2009/10:165: 283). 

 

Jämfört med Skolinspektionen och Skolverket, som har lämnat bemanningsfrågan öppen, har 

KB varit mycket tydliga med att en verksamhet som bedrivs av skolbibliotekspersonal är ett 

centralt kriterium för att ett skolbibliotek ska räknas som sådant. I sina texter om 

skolbibliotek har KB konsekvent utgått från ett skolbiblioteksideal där skolbibliotekarien en 

självklar beståndsdel av skolbibliotekets definition. För KB har skolbiblioteket lika mycket 
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definierats det pedagogiska samarbetet och den aktiva verksamhet som skolbibliotekarien 

bedriver, som av de materiella tillgångarna - om inte mer. Bibliotekslagens aktiva skrivningar 

har ett betydligt större genomslag i KB:s beskrivningar av skolbiblioteken. Till exempel står 

det i skriften En rörig tillvaro som berör att: 

Om man ska förhålla sig till de åsikter om vad skolbiblioteket ska vara som intressenterna yttrat märker 

man snart att en mängd samarbeten måste till. Om skolbiblioteket ska jobba på det sätt som efterfrågas 

kan det inte vara en verksamhet som ligger vid sidan av det övriga arbetet på skolan. Det måste i stället 

ses som ännu ett verktyg i det pedagogiska arbetet som bedrivs av lärare och elever. 

Bibliotekskompetens ska sammankopplas med pedagogisk kompetens och bilda en bred enhet. Endast 

då kan man få ett skolbibliotek värt det sammansatta namnet verksamheten bär.  

(2013: 3) 

 

Att skolbiblioteksverksamhet bygger på samarbeten är ett synsätt som är förankrat i 

skolbiblioteksforskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap (se: Kapitel 2.2) och 

som har starkt stöd inom bibliotekssfären i övrigt, men det har som synes stött på motstånd i 

skolbiblioteksdiskursen i övrigt. Skolans huvudmän, som enligt lagen är ansvariga för att 

eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek, hör inte till bibliotekssfären. De är de kommunala 

politikerna och skolornas rektorer. På senare tid har KB fått i uppdrag av regeringen att ta 

fram en nationell biblioteksstrategi. I det uppdraget ingår bland annat att ”I samråd med 

Skolverket och andra berörda myndigheter samt representanter för skolhuvudmännen ska 

Kungl. biblioteket göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för 

att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning.” 

(Regeringsbeslut. 2015: 1-2). Möjligen kan detta leda till större samsyn myndigheterna 

emellan. KB:s ideal om skolbiblioteket som en aktiv samarbetspartner i skolan går igen i den 

kartläggning som de har gjort i samband med den myndighetsöverskridande grupp som satts 

samman i och med uppdraget: 

Skolbiblioteket i sin bästa form enar två professioner med samma målgrupp och målsättning, 

bibliotekskompetens och pedagogisk kompetens som tillsammans jobbar för elevernas måluppfyllelse. 

Skolbiblioteket i sin bästa form är en tydlig egen verksamhet, men fortfarande en del av helheten. 

(Kungliga biblioteket. 2016: 4) 

 

Den ena av de två professionerna är självklart den professionella skolbibliotekarien, den 

andra skolans lärare.  

 

Oavsett hur utvecklingen kring den nationella biblioteksstrategin utvecklar sig kan skillnaden 

mellan KB:s höga ambitioner och Skolinspektionens respektive Skolverkets mer materiella 

tolkningar av skolbiblioteken ses som symptomatiskt på synen på skolbibliotek inom de olika 

sektorerna. Det framstår som en generellt återkommande trend i skolbiblioteksdiskursen att 



21 

organisationer och intressenter som är knutna till bibliotekssektorn ser och behandlar 

skolbiblioteken som nyckelverksamheter, medan organisationer och intressenter knutna till 

skolsektorn tonar ner skolbibliotekens och främst då den professionella skolbibliotekariens 

betydelse. Ett exempel på denna struktur är hur den stora kunskapsutvecklingen om 

informationskompetens i skolbiblioteksverksamhet inte verkar återspeglas i lärares och 

elevers förkunskaper om och förväntningar på skolbibliotekets verksamhet och innehåll. 

Helena Franke och Cecilia Gärdén skriver att trots att det är “viktigt att knyta undervisning i 

informationskompetens till en uppgift, ett intresse eller en autentisk fråga för att den ska 

göras angelägen för eleverna“ (2013: 182), och trots att det inom forskningen finns en bred 

förståelse av vad informationskompetens i skolan kan innebära, så “lever traditionella former 

för förmedling i många fall kvar, beroende på bland annat olika aktörers tidigare erfarenhet 

och skolans förutsättningar.” (ibid. 2013: 180). När skolbiblioteket efterfrågas av lärarna rör 

det sig främst om förfrågningar om visningar av biblioteket eller läsfrämjande insatser. 

Eftersom rektorer ofta har en bakgrund som lärare10 är det sannolikt att rektorernas bild av 

skolbibliotek och skolbiblioteksverksamhet färgas av samma förförståelse som lärarna har. 

Vidare skriver de om utilisering av den fördjupade kunskapen om undervisning i 

informationskompetens att: 

En förutsättning för sådana arbetssätt i skolan är ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier. 

Forskning och en stor mängd uppsatser visar att för många lärare är informationskompetens ingen 

självklarhet. Precis som eleverna tenderar många lärare att ha en avgränsad och begränsad uppfattning 

om vad informationskompetens innebär.  

(Francke och Gärdén. 2013: 178-79) 

 

De lyfter också fram att det är personalens förmåga att förmedla informationskompetens som 

är det primära, att det “inte finns några självklara samband mellan välutrustade skolbibliotek 

och elevers informationskompetens.” (Francke och Gärdén. 2013: 181). Detta eftersom “Att 

eleverna förstår vad som förväntas av dem och vilka stöd och redskap de har tillgång till 

under sitt arbete visar sig vara viktigare än tillgång till snabba datorer och hundratals 

databaser” (ibid.). Först när den pusselbiten finns på plats kan de materiella resurserna 

komma till användning. Men att ändra på skolans förhållningssätt till skolbiblioteken är en 

utmaning i sig. I sin artikel ”Libraries in Schools: Essential Contexts for Studying 

Organizational Change and Culture” rör sig Dianne Oberg i en liknande diskursiv kontext 

som den som analyseras inom denna uppsats, men på en annan nivå – inom den enskilda 

skolan. Hon utgår från tre ”key players” (skolbibliotekarie, lärare, rektor) som kan sägas 

                                                 
10 I skollagen (SFS 2010:800) 2 kap. 11 § står att: ”Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som 

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt” 
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motsvara mina tre aktörer (biblioteksaktör, skolpraktikaktör, övergripande beslutsfattande 

aktör), fast på en mer lokal nivå. Oberg skriver om förändringsarbete och skolkultur11 att: 

Verksamhetsmodellen med integrerad skolbiblioteksverksamhet har föreslagits i olika former sedan 

början av 1900-talet och är i sig själv en innovation. Det är en modell som utmanar skolans traditionella 

kultur, särskilt kulturen med det stängda klassrummet med läraren i centrum för lärandet. Det faktum 

att denna innovation fortfarande inte har implementerats i många nordamerikanska skolor demonstrerar 

svårigheterna med att etablera en innovation. Särskilt en innovation som i själva verket är en bunt 

innovationer, i en organisation som behöver och värderar stabilitet och vars traditionella kultur 

möjligen inte välkomnar grundläggande inslag i innovationen, varav en är samarbetet mellan 

skolbibliotekarier och klassrumslärare 

(Oberg. 2009: 10. Min översättning)
12

 

 

Oberg rör sig visserligen i en nordamerikansk kontext, men liknande innovationer har 

upprepade gånger stött på patrull även i Sverige på ett sätt som implicerar att det finns 

liknande strukturer här. Det kan alltså antas att skolans förhållningssätt till skolbiblioteken 

inte bara handlar om bristande förkunskaper utan är förankrat i en djupt rotad 

organisationskultur. Att bibehålla det traditionella synsättet på skolbibliotek och att förhålla 

sig avvaktande och undvikande till förändringar – samt att undanhålla av professionellt 

erkännande till en annan yrkesgrupp, som möjligen upplevs som konkurrerande – är ett sätt 

att behålla en stabilitet i organisationen. Detta innebär att förändringsarbete gentemot skolan 

är mycket svårt och kräver insikt i skolans kulturella förutsättningar. Oberg skriver också i 

samma artikel att en nyckelaspekt för skolor som vill förbättra elevernas inlärning är utveckla 

en samarbetsinriktad kultur. I en sådan kultur är det mer sannolikt att innovationer med fokus 

på undervisning implementeras. 

 

Problematiken kan också uttryckas som att det dels finns en klyfta mellan bibliotekssfären 

och skolsfären i synen på skolbiblioteksverksamhetens status och funktion. Det finns tecken 

på att skolbiblioteket kanske inte fullt ut ses som en del av skolans organisation och 

verksamhet. Ett exempel är den nyutkomna boken Utmärkt skolutveckling: Forskning om 

skolförbättring och måluppfyllelse av Jan Håkansson, Daniel Sundberg (2016), som enligt 

reklamtexten ska visa på strategier för att lyfta skolornas resultat och föra en omfattande 

internationell diskussion om hur forskning kan användas för att utveckla skolan. Av BTJs 

                                                 
11 Ordet ”kultur” innebär i det här och liknande sammanhang en grupps delade övertygelser, attityder, 

beteenden, normer, seder och bruk. 
12 ”The integrated school library program model, proposed in various forms since the beginning of the twentieth 

century, is in itself an innovation. It is a model that challenges the traditional culture of the school, in particular 

the culture of the closed classroom with the teacher at the center of learning. The fact that this innovation has yet 

to be implemented in many schools in North America demonstrates the difficulty of establishing an innovation, 

especially an innovation that is actually a bundle of innovations, in an organization that needs and values 

stability and whose traditional culture may not be welcoming to the essential features of that innovation, one of 

which is collaboration between the school library professional and the classroom teacher.” (Oberg, 2009: 10) 
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lektör Elisabeth Sörhuus bedöms boken som en “synnerligen gedigen och genomgripande 

genomgång av forskningsläget och vilka slutsatser man kan dra av det” (Bibliotekstjänst. 

2016.). Detta trots att den inte inkluderar forskning om skolbibliotek och 

skolbiblioteksutveckling. Att skolbiblioteksutvecklingen utelämnas ur en bok om 

skolutveckling kan tolkas som om författarna 1) inte ser skolbiblioteken som relevanta för 

skolans kärnverksamhet eller 2) ser skolbiblioteken som något som dess målgrupper13 varken 

är intresserade av eller kan ha nytta av att arbeta med. En tredje möjlighet, som tillsammans 

med faktorer som den konservativa organisationskultur som Oberg föreslår samt de luckor i 

lärares förkunskaper om skolbibliotek som Franke och Gärdéns forskningsgenomgång visar 

på, är mer fruktbar att utgå ifrån: Att kännedomen om skolbiblioteksforskning inom 

Håkanssons och Sundbergs fält är såpass låg att A) skolbiblioteken ses som något separat från 

skolan i övrigt samt att B) forskningen blir förbisedd till förmån för mer dominerande 

perspektiv och synsätt inom fältet. Både Håkansson och Sundberg är verksamma vid 

Institutionen för utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet: Håkansson som docent i 

pedagogik med inriktning mot skolreformer och kvalitetsarbete, Sundberg som professor i 

pedagogik med inriktning skolreformer och skolans inre arbete. De är tunga namn inom sina 

fält och det är skäligt att anta att de är tunga kognitiva auktoriteter inom den svenska 

skolforskningen. Det finns ingen anledning att betvivla att de har god översikt över 

skolforskningens utveckling och strömningar. Men skolbiblioteksforskning är i hög grad 

något som bedrivs inom BIV, inte inom utbildningsvetenskap. Det vill säga, huvuddelen av 

forskning (och undervisning) kring skolbibliotek bedrivs i en annan diskursiv kontext med 

andra prioriteringar, andra publikationsvägar, andra arenor, en annan begreppsapparat och en 

annan organisationskultur i sin bas. Kan det vara så att skolprofessionerna har definierat 

skolbibliotek som något som angår ”någon annan”? 

 

Detta får även vidare konsekvenser: Om skolbiblioteksforskningen stannar inom BIV och 

konsekvent lyser med sin frånvaro inom skolans diskurs, där skolbibliotekets praktiska 

verksamhet ska bedrivas och där skolbiblioteksverksamhetens kvalité är avhängig ett 

fungerande och ömsesidigt samarbete och kunskapsutbyte med skolans övriga personal, så 

påverkar detta förväntningar och samarbetsmöjligheter professionerna emellan. Då en 

återkommande linje både i skolbiblioteksforskningen och i konsensus inom 

biblioteksprofessionen är att betona hur viktigt det är med samarbete och kunskapsutbyte 

                                                 
13 “skolledare, lärare, skolhuvudmän och politiker som vill få vägledning i hur man kan förbättra skolors 

resultat” enligt förlagets (Natur och Kultur) presentation av boken. 
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mellan skolbibliotek och övrig skolverksamhet blir detta glapp förstås oerhört problematiskt. 

Ett sådant samarbete kan bara bli fruktbart om det baseras på en ömsesidig respekt som har 

stöd på alla nivåer i organisationen, samt en insikt i varandras respektive kompetenser. Här 

kan vi vara en nyckelproblematik på spåret kring den bristande uppfyllelsen av lagen om 

skolbibliotek, en problematik som i allra högsta grad är verksam i det praktiska och lokala 

arbetet med skolbiblioteksutveckling och skolutveckling. Bristen på samsyn innebär att 

skolans professioner och biblioteksprofessionen fyller begreppet “skolbibliotek” med olika 

innehåll - kanske i ännu högre grad än vad som kunde förväntas. Här framkommer också två 

saker som är viktiga för föreliggande analys: 1) Det råder oenighet om vad skolbibliotek och 

skolbiblioteksverksamhet är och ska vara, och 2) Skolbiblioteken faller under intresset hos 

flera aktörer som tolkar skolbibliotekens syfte, innehåll och verksamhet olika, och som därför 

bedömer dem utifrån olika prioriteringsordningar14. 

 

För att använda diskursanalytiska termer: Skolbiblioteksdiskursen som helhet är instabil, 

under förhandling, med ett flertal aktörer som kämpar om att få det hegemoniska övertaget 

för att uppnå bästa möjliga villkor utifrån sina förutsättningar och mål. Till viss del är målen 

överlappande - alla aktörer vill till exempel att eleverna ska få en god och stabil 

kunskapsutveckling - men även när målen är gemensamma skiljer sig synen åt när det gäller 

skolbibliotekens roll i processen. Men - och detta är viktigt att komma ihåg i arbetet med 

praktisk verksamhetsutveckling - inom varje aktörs verksamhetsområde finns också en 

instabil skolbiblioteksdiskurs som avgränsas till den egna domänen, där interna förhandlingar 

om synen på skolbibliotek pågår. Dessa interna diskursiva processer påverkar i sin tur 

agerandet mellan aktörerna i den övergripande diskursen - och påverkas också av vad som 

händer i den övergripande diskursen. 

 

Denna diskursiva oenighet är inte något nytt, tvärtom har den återkommit i olika form under 

skolbibliotekens historia - särskilt på grundskolenivå. I Louise Limbergs och Anna Hampson 

Lundhs forskningsantologi Skolbibliotekets roller i förändrade landskap (2013) finns en 

historisk genomgång som belyser både hur skolbibliotekets innehåll och vem som ska stå för 

bemanningen har varit stridsfrågor. Det är inte minst intressant att notera att 

bemanningsfrågan på 1970-talet har varit område för konkurrens och facklig strid mellan 

Lärarförbundet och bibliotekariernas fackförbund DIK (från början en akronym av 

                                                 
14 De aktörer som behandlas inom ramen för denna uppsats är A) biblioteksprofessionen; B) skolans 

professioner; C) den kommunpolitiska sfären. Se vidare: Kapitel 1.2.  
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Dokumentation, Information och Kultur). Hampson Lundh och Limberg skriver att skriver att 

”Medan lärarförbundet framhöll vikten av pedagogisk kompetens hävdade DIK att det 

handlade om professionell biblioteksverksamhet, där yrkesutbildade bibliotekarier borde 

ansvara för verksamheterna” (2013: 52). En av anledningarna till att Lärarförbundet agerade 

var att försvara en tradition där lärare har kunnat ansvara för skolbiblioteket som en bisyssla, 

vilket delvis kan relateras till Obergs iakttagande av skolans konserverande strukturer och 

delvis som en vilja av att försvara möjligheten till skolbiblioteksansvar som en professionell 

förmån. Hampson Lundh och Limberg skriver att ”Det är inte orimligt att anta att den 

konflikten mellan lärar- och bibliotekarieprofessionernas fack hämmade 

skolbiblioteksutvecklingen under ett drygt decennium” (2013: 52). Författarna lyfter också att 

bristen på en definition av skolbibliotekets innehåll länge har varit en återkommande 

stötesten i skolbibliotekdebatten bland olika intressenter, främst från bibliotekssidan. De 

hävdar tesen att ”[…] skolbibliotek formas och förhandlas i spänningsfältet mellan olika 

intressen och drivkrafter och att vad som kännetecknar ett skolbibliotek därför skiftar över tid 

och rum” (Limberg och Hampson Lundh. 2013: 10), en ansats som stämmer väl överens med 

denna uppsats teoretiska utgångspunkter. 

  

Vad som däremot är nytt är att den lokala styrningen av skolan, skolbiblioteken och 

folkbiblioteken nu alla är kommunala ansvarsområden, till skillnad från tidigare när skolan 

var statligt styrd. Med andra ord sitter nu alla berörda organisationer i samma båt och på 

samma politiska nivå. Detta var extra tydligt i Kiruna kommun, där arbetet med förslaget på 

skolbiblioteksorganisation initierades när kultur och utbildningssektorn, som tidigare legat 

separat i den kommunpolitiska organisationen, slogs samman i kultur- och 

utbildningsnämnden. Att alla berörda organisationer nu befinner sig på samma arena med 

samma huvudman är inte att förväxla med att det skulle finnas en samsyn kring uppdrag, 

innehåll och prioriteringar. Däremot påverkar det samtalet att alla inblandade organisationer 

delar huvudmän och att dessa huvudmän därmed också har ett samlat ansvar för att alla 

berörda organisationer uppfyller sina uppdrag. Limberg och Hampson Lundh lägger i sin 

genomgång av skolbibliotekens villkor stor vikt vid bibliotekssfären och skolans sfär, en 

betoning jag ställer mig bakom. Men inom ramen för denna uppsats vill jag även ta tillfället i 

akt att lyfta fram (kommun)politiken som en viktig aktör inom området. 

 

Gemensamt för alla tre aktörerna är att de måste ta hänsyn till lagstiftningen som reglerar 

bibliotek och skola. Politiken har ett övergripande ansvar för både det allmänna 
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biblioteksväsendet (där skolbiblioteken ingår) och för skolan. Hur det ansvaret organiseras i 

förhållande till rektorerna kan variera, men även om politikerna har makten att göra 

övergripande beslut kring villkor och finansiering av skolorna i en kommun så har rektorerna 

ett övergripande ansvar och beslutsrätt för verksamheten på den enskilda skolan. Skolans 

verksamhet måste även utgå från läroplanerna. Skolbiblioteken är, ur skolans och politikens 

perspektiv, en liten del i en stor, komplex och viktig verksamhet där prioriteringen är att få 

hela verksamheten att fungera med syftet att eleverna ska uppfylla sina kunskapsmål. Det är 

inte nödvändigtvis en självklar förförståelse hos majoriteten av de verksamma inom skolan 

och politiken att en aktiv skolbiblioteksverksamhet bedriven av BIV-utbildad personal är en 

central resurs för att uppfylla skolans syfte. 

 

Den förförståelsen finns däremot tydligt inom BIV-fältet, där en stor del av kunskaps- och 

textproduktionen kring skolbiblioteken sker. Om de två andra aktörerna tar ett generellt grepp 

kring skolan som helhet är perspektivet inom BIV och bibliotekssfären specialiserat. Det är i 

hög grad inom BIV och på biblioteksområdet som forskning, kunskapsutveckling, 

erfarenhetsutbyte, undervisning, opinionsbildning och diskussioner kring skolbiblioteken 

sker. KB gör inom sitt uppdrag som nationell samordnare av det allmänna biblioteksväsendet 

definitioner av skolbiblioteksverksamhet som utgår från att skolbiblioteket ska vara bemannat 

och aktivt delta i det pedagogiska arbetet och Svensk biblioteksförening är en aktiv lobbyist 

för vikten av bemannade skolbibliotek. Inom biblioteksvärlden är detta tunga instanser och 

det är tydligt att de stöttar varandra i frågan. När KB krävde en bemanning på 20 timmar i 

veckan för att räkna med ett skolbibliotek välkomnades det av Niclas Lindberg, då 

generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, med orden: “Om skolbiblioteken ska kunna 

spela roll för skolans måluppfyllelse krävs det att de bemannas med kompetent personal. En 

solklar slutsats av biblioteksstatistiken är att lagen bör skärpas och mer resurser satsas så att 

elever får tillgång till bemannade skolbibliotek” (Svensk biblioteksförening, 2015). Den 

största delen av kunskapsproduktionen i bokform inom BIV kring skolbiblioteksutveckling 

och skolbibliotekariens roll ges ut på BTJ förlag, som är profilerat inåt, mot biblioteksfältet 

(till skillnad från ett allmänförlag med bredare målgrupp). Bibliotekariernas fackförening 

DIK har initierat utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass” och skriver under fliken “Så 

tycker DIK” och rubriken Om skolbibliotek att “Ett skolbibliotek utan kompetent personal är i 

bästa fall ett bemannat rum.” (Hamberg) vilket de sedan specificerar med att 

“Skolbibliotekarien med sin specifika kompetens i källkritik, digitala verktyg och pedagogik 
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är idag avgörande för elevers lärande. Därför anser DIK att skolbibliotekarien är nyckeln till 

ett fungerande skolbibliotek.” (Hamberg).  

 

Sveriges lärarförbund, DIK:s motpart i den fackliga striden om vilken profession hade bäst 

förutsättningar och kompetens för att bemanna skolbiblioteken, kom senare att införlivas i 

Lärarförbundet. Lärarförbundet är fortfarande engagerade i skolbiblioteksfrågor, bland annat 

genom deltagande i Nationella skolbiblioteksgruppen där en representant är med om att utse 

årets skolbibliotek. I gruppen ingår även representanter från Svensk biblioteksförening, 

Sveriges författarförbund, Sveriges skolbibliotekscentraler, Skolbiblioteksföreningarna, 

Lärarnas riksförbund och den gamla motparten DIK. Organisationerna samlas nu i gruppen 

kring en gemensam övertygelse om att det är viktigt att skolbibliotek är bemannade, men det 

är inte uttalat vilken profession som ska stå för bemanningen. Det verkar inte längre vara en 

central stridsfråga, men är värt att ha i minnet i arbetet med skolbiblioteksutveckling att 

motsättningen har funnits och att det fortfarande kan finnas större och mindre spår av den i 

hur individer och organisationer förhåller sig till skolbibliotek och bemanning idag.  

 

En, inom bibliotekssfären, tung internationell intresseorganisation som arbetar för att 

utveckla skolbibliotekens roll är International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA). Den linje för skolbiblioteksverksamhet som IFLA driver stämmer väl 

överens med skolbiblioteksdiskursen inom den svenska bibliotekssfären. IFLA arbetar i nära 

samarbete med United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

och flera av de manifest som arbetats fram inom ramen för IFLA är också antagna som 

UNESCO-dokument. Dit hör IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest (Svensk 

biblioteksförening. 2014) (På engelska: IFLA/UNESCO School Library Manifesto 1999) och 

IFLA/UNESCO School Library Guidelines (Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015b), båda 

fruktbara dokument att använda i skolbiblioteksutveckling. I skolbiblioteksmanifestet står att: 

Skolbiblioteket förmedlar kunskap och idéer som är grundläggande för att delta i dagens informations- 

och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. 

Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna leva som ansvarstagande 

medborgare. 

(Svensk biblioteksförening. 2014: 47)15 

 

                                                 
15 Jämför: ”The school library provides information and ideas that are fundamental to functioning successfully 

in today's information and knowledge-based society. The school library equips students with life-long learning 

skills and develops the imagination, enabling them to live as responsible citizens.” (IFLA/UNESCO School 

Library Manifesto 1999) 
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Där står också att ”Erfarenheten visar att elevers förmåga att läsa, skriva, lösa problem och 

utnyttja informationsteknik förbättras när bibliotekarier och lärare samverkar.” (Svensk 

biblioteksförening. 2014: 48)16, samt att ”Skolbiblioteket spelar en viktig roll för 

utvecklingen av läs- och skrivkunnighet, informationskompetens, undervisning, inlärning och 

kultur.” (ibid.)17, med en påföljande specifikation av vad detta kan innebära i 

kärnverksamhet. En andemening som rimmar väl med EU:s nyckelkompetenser för livslångt 

lärande (2006/962/EG), där EU:s regeringar uppmanas att ha ett strategiskt fokus på åtta 

grundläggande nyckelkompetenser som leder till livslångt lärande i ett kunskapsbaserat 

samhälle. IFLA/UNESCO School Library Guidelines, som i svensk översättning har fått titeln 

IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek (Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015a), kom i juni 2015 

ut i en ny och reviderad upplaga. Det är de svenska översättningarna som refereras i 

uppsatsens brödtext – så även i citat där jag själv står för översättningarna – men den 

engelska ursprungstexten finns hela tiden med i fotnoter för att göra jämförelse möjlig. 

 

En inblick i kommunpolitikens perspektiv på skolbibliotek kan ges genom att se till Sveriges 

kommuner och landsting (SKL), en arbetsgivarorganisation som arbetar för att ge vägledning 

och förutsättningar för kommuner, landsting och regioner i deras arbete. Krister Widell och 

Mats Östling har på uppdrag av SKL skrivit rapporten Det obegränsade rummet: Det 

moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss (2012). Widell och Östling är tydliga med är att de 

anser att lagens fokus på fysiska rum och resurser är problematisk:  

Med ett fysiskt rum uppstår det ett antal bristsituationer – brist på böcker och annat material, brist på 

kompetens och personal och brist på tillgång i form av öppettider. Med betoningen på det fysiska 

rummet som uttryck för att skolan klarar skollagens krav försvåras också den andra uppgiften – den där 

skolbiblioteket är en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. 

(ibid: 7, opaginerat) 

 

Här ser de risker dels med att bibliotekariekompetensen i alltför hög grad ska knytas till det 

fysiska rummet och dels med att digitala resurser ska hamna i skymundan. De lägger tyngd 

på att skolbiblioteket både ska vara fysiskt och digitalt samt att det samlar skolans 

medieinnehåll (även det som produceras inom skolan). Den digitala aspekten ses som något 

som läggs till det fysiska skolbiblioteket – inte som en ersättning för fysiska samlingar och 

lokaler. Vad gäller kompetens, bemanning och verksamhet föreslår författarna att 

                                                 
16 Jämför: ”It has been demonstrated that, when librarians and teachers work together, students achieve higher 

levels of literacy, reading, learning, problem-solving and information and communication technology skills.” 

(IFLA/UNESCO School Library Manifesto 1999) 
17 Jämför: ”The school library is integral to the educational process. The following are essential to the 

development of literacy, information literacy, teaching, learning and culture and are core school library services 

[…]” (IFLA/UNESCO School Library Manifesto 1999) 
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skolbiblioteksverksamheten ska åskådliggöras genom att beskrivas som en samling tjänster: 

Det fysiska rummet; Det digitala biblioteket; Informationskompetens; Språkutveckling; 

Innehåll/Media; Tillgänglighet. Fördelen med att göra på detta viset, skriver de, är att ”att det 

inte binder skolbiblioteket vare sig till en plats ’rummet eller till en kompetens 

’bibliotekarien’” (Widell och Östling. 2013: 20, opaginerat). I rapporten lyfts också behovet 

av att se skolbiblioteket i högre grad bör präglas av samarbete mellan olika yrkesgrupper. Här 

kan det vara läge att lyfta att när rapportförfattarna å ena sidan väljer att definiera bort 

bibliotekarien som kompetens men å andra sidan föreslår olika ansvarsområden för 

skolbiblioteket så finns inte längre någon samlande kompetens som kan ta det övergripande 

ansvaret. Författarna trycker dock på vikten av tydliga avtal i samarbete mellan skolbibliotek 

och folkbibliotek. 

 

Vad en utbildad bibliotekarie innebär rent kompetensmässigt framstår som oklart i texten. 

Som ett försök till definition citeras Umeå universitets beskrivning av kandidatprogrammet i 

biblioteks- och informationsvetenskap, vilket följs av konstaterandet att “Med den 

beskrivningen finns det inget som särskiljer skolbibliotekarien från ett antal andra arbeten.” 

(ibid: 23, opaginerat). De skriver också att ”Att ge en exakt definition av skolbibliotekariens 

kompetens är inte möjlig, bilden och beskrivningen skiljer sig åt beroende på vem man pratar 

med och hur den personen uppfattar skolbibliotekets roll.” (ibid: 22, opaginerat). Detta är 

intressant eftersom det uttrycker en önskan om en exakt definition av skolbibliotekariernas 

kompetens på ett sätt som liknar de önskemål som ibland uttrycks om en exakt definition av 

”skolbibliotek” eller ”skolbiblioteksverksamhet”. Något djupare försök till att undersöka vad 

denna kompetens kan tänkas bestå av ur BIV-perspektiv verkar dock inte ha gjorts, istället 

radas en rad kurser som anses relevanta i sammanhanget upp. Författarna själva beskriver 

dock skolbibliotekariens kompetens i kontrast till folkbibliotekariens:  

De flesta är överens om att kompetensen är den viktigaste skillnaden. Att vara en del i skolarbetet 

ställer helt andra krav än på en folkbibliotekarie. Kunskap om pedagogik, skolans mål, olika individers 

behov och resurser som kan användas i undervisningen är specialkunskaper och det som ibland kan 

sägas utgöra själva skolbiblioteket. 

(ibid: 10, opaginerat) 

 

Skolbibliotekariernas roll i den pedagogiska verksamheten lyfts även på ett positivt sätt fram 

i kapitlet ”Pedagogiken” (ibid: 26, opaginerat), med tydligt fokus på läsfrämjande och 

läsförståelse. Bibliotekspedagogik och skolbibliotekariens roll i förhållande till 

informationskompetens i vidare mening tas inte upp i någon större grad.  

 



30 

Sammanfattningsvis ser premisserna för skolbiblioteken sett till de tre analyserade aktörerna 

ut så att skolan står för kunskapen och tolkningsföreträdet när det gäller den egna 

verksamheten och organisationen. Skolan står även, genom rektorerna, för fördelningen av 

ekonomiska resurser inom den egna organisationen. Politiken står för finansieringen av den 

kommunala biblioteks- och skolverksamheten och för övergripande beslut när det gäller 

verksamheternas förutsättningar, men har inte möjlighet eller rätt att gå in och detaljstyra 

enskilda skolors verksamheter då detta är rektorernas uppgift. BIV/Biblioteken står i hög grad 

för specialistkompetensen när det gäller skolbiblioteken – det är detta fält som ligger i 

forskningsfronten vad gäller skolbiblioteksverksamhet - men här saknas oftast reell 

ekonomisk makt och inte sällan även självklar delaktighet i skolans kärnverksamhet. Det 

finns också vissa svårigheter med att nå ut dels med innebörden i den utveckling av 

skolbibliotekarierollens kompetens som har skett de senaste decennierna och dels hur den 

hänger ihop med skolans pedagogiska verksamhet i övrigt. Samtidigt får den BIV-utbildade 

skolbibliotekariekompetensen stöd både från akademiskt håll och från rikspolitiskt håll, vilket 

leder till ökande incitament både för politiken och för skolan när det gäller att informera sig 

om vad den kompetensen skulle innebära för skol- och skolbiblioteksverksamhet - och för 

eleverna. 

2.2 Det integrerade skolbiblioteket – en kort 

forskningsgenomgång 

För att förstå bibliotekarieprofessionens hållning i skolbiblioteksfrågan är det nödvändig med 

grundläggande kännedom om den senare tidens skolbiblioteksforskning. Den typ av 

skolbiblioteksverksamhet som förordas från biblioteksprofessionens håll är ett skolbibliotek 

som är integrerat med skolans verksamhet och har en hög grad av samarbete med andra 

yrkesgrupper i skolan – främst lärare. Detta är vad som menas med begreppet ”integrerat 

skolbibliotek” inom ramen för denna uppsats – något som inte ska blandas samman med 

organisationsformen ”integrerat folk- och skolbibliotek”. Den utbildade skolbibliotekarien tar 

i en integrerad skolbiblioteksverksamhet aktiv del i skolans pedagogiska verksamhet och 

undervisning, i det läsfrämjande arbetet och – inte minst – i undervisning som hjälper 

eleverna utveckla informationskompetens. Särskilt lämpat är samarbete med 
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skolbibliotekarien i undervisning som är processorienterade, till exempel 

undersökningsbaserat lärande18.  

 

Undersökningsbaserat lärande är ett samlingsnamn för pedagogiska metoder där 

inlärningsprocessen drivs framåt av studentens egna frågor och ingångar till ämnet. Till 

exempel kan det handla om problembaserat lärande, projektarbeten eller grupparbeten – det 

vill säga situationer där eleverna själva söker och tillägnar sig information. Att eleverna lär 

sig att göra detta är ett viktigt utbildningsmål. Ofta används undersökningsbaserat lärande i 

samband med formativ bedömning, ”[…] en framåtsyftande återkoppling för att stödja 

elevers lärande […]” (Håkansson och Sundberg. 2012:204). Den formativa bedömningen är 

ett sätt att arbeta som ger återkoppling till eleverna under hela lärprocessen och uppmuntrar 

till eget engagemang och insikt i det egna lärandet.  

 

Enligt Håkansson och Sundberg (2012) har frågan om huruvida barn och unga antingen 

behöver utveckla fasta ämneskunskaper eller så kallade generiska ämnesövergripande 

förmågor19 varit en av de stora internationella skolpolitiska frågorna. Denna dikotomiska 

uppställning är starkt laddad, men konsensus inom forskningen är att det rör sig om en falsk 

dikotomi – det handlar snarare om att förena ämnesundervisning med undervisning som 

utvecklar elevernas ämnesövergripande förmågor. EU:s nyckelkompetenser för livslångt 

lärande (2006/962/EG) kan ses som ett exempel på en lista över denna typ av förmågor. 

Håkansson och Sundberg skriver att: 

Några av de viktigaste insikterna från forskningen om detta är att unga elever ofta kan lära sig att 

använda strategier, även om undervisningen är komplex och långsiktig. Förmågan att lära sig att 

använda strategier är alltså inte förbehållen vissa elevgrupper med vissa kognitiva grundförutsättningar. 

Forskningen visar också att om effekterna ska bli långsiktiga krävs undervisning som inkluderar 

metakognitivt handledningsstöd och självreglerad användning av de strategier som lärs ut.  

(2012: 136-137) 

 

Metakognition är förmågan att förstå sitt tänkande och sin kunskapskonstruktion, både som 

process och som förutsättning inför den process en står inför. I Nationalencyklopedin står att 

metakognition ”innebär förutom avsiktliga val av strategier när man ställs inför problem 

också att man fortlöpande övervakar sitt tillvägagångssätt och kontrollerar att man är på rätt 

väg.”. Där framhålls också att det inte alltid är så att barn märker att de inte förstår, att de inte 

nödvändigtvis märker att det finns ”tankeluckor, motsägelser och rena felaktigheter eller 

                                                 
18 Inquiry-Based Learning, eller på brittisk engelska, Enquiry-Based Learning (EBL) 
19 Även kallat generella kompetenser och förmågor, generic competensies, transferable/generic/key/soft skills. 
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orimligheter i en framställning”. Metakognitivt handledningsstöd innebär alltså, med den 

begreppsapparat som skolforskningen använder, att hjälpa eleverna igenom den process som 

informationssökning och kunskapskonstruktion innebär.  

 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap känns resonemanget om vikten av metakognitivt 

stöd och handledning genom informationssökning och kunskapskonstruktion igen från Carol 

Collier Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen. Modellen utvecklades under 

1980-talet, förfinades under 1990-talet och presenteras, tillsammans med en bred uppsättning 

pedagogiska strategier, i den tongivande boken Seeking meaning: a process approach to 

library and information services (2004). Där visar Kuhlthau hur en uppgiftsbaserad 

informationssökningsprocess ser ut, dels rent tekniskt sett till vilken typ av information som 

eftersöks i olika stadier, men också kognitiva och affektiva faktorer som påverkar både 

processen och slutresultatet: 

 

Figur 1: Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen: The ISP-model. (2004:82) 

Kuhlthaus modell är en del av en större pedagogisk strömning som intresserar sig för 

processinriktat lärande. Utifrån modellen har hon sedan utvecklat extensiva strategier för att 

hjälpa elever och andra som är involverade i komplexa sökprocesser med att komma vidare i 

sin informationskompetens och med att nå den punkt då egentlig kunskapskonstruktion är 

möjlig. Genom att analysera processen och identifiera när osäkerheten är som störst arbetade 

Kuhlthau fram strategier och metoder som bibliotekarier, i samarbete med lärare, kan 

använda sig av för att göra insatser vid tillfällen när behovet är som störst och risken för att 

störa den sökandes egen process är som minst. Dessa tillfällen kallar hon för Interventions-

zoner (2004:129. Min översättning): ”Det område inom vilket en informationsanvändare med 

hjälp av råd eller assistans kan göra vad han eller hon inte kan, eller endast med stora 
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svårigheter kan göra på egen hand.”20 Modellen arbetades till stora delar fram innan 

millennieskiftet men har, trots den snabba utvecklingen rörande informationsorganisation, 

informationskompetenser och IT, fortfarande stor betydelse inom BIV-fältet – särskilt för 

pedagogiska bibliotek. Dess fortsatta relevans har bland annat visats i 

forskningsgenomgången ”The ‘information search process’ revisited: is the model still 

useful?” (Kuhlthau et al. 2008). 

 

ISP-modellen är konstruktivistisk, vilket innebär att den bygger på tanken att kunskap ett 

system som är uppbyggt av tankekonstruktioner som vi skapar när vi lär oss. Kuhlthau 

förklarar, med hjälp av flera andra teoretiker, att ur ett konstruktivistiskt perspektiv är det 

logiskt att osäkerhet uppstår när vi möter ny information som kommer i konflikt med tidigare 

kunskaper. Det beror på att det är meningsskapande system som påverkas. En stor del av 

arbetet med kunskapskonstruktion bygger på att kunna hantera den osäkerheten, något som 

går att lära sig. Att kunna hantera alla tre aspekterna av informationssökningsprocessen är 

centralt för det som benämns som informationskompetens21. Modellen används bland annat 

för att lära elever och skolbibliotekarier att känna igen de kritiska tillfällen då elever behöver 

hjälp för att komma vidare i processen med att omvandla information till kunskap.  

Skolbibliotekariernas roll i den pedagogiska processen är att fungera som resursspecialister, 

lärare i informationskompetens samt nyckelpersoner i samarbetsstrukturen. Lärarna står 

fortfarande för ämneskunskapen och huvudansvariga för bedömning och undervisningen som 

helhet. Kuhlthau har sedermera gått vidare till att fördjupa sina resonemang inom 

undersökningsbaserat lärande och skolbibliotekens roll i detta, bland annat i boken Guided 

inquiry: learning in the 21st century (2015). 

 

Ett flertal studier, utöver Kuhlthaus egna, visar på att nära pedagogiska samarbeten lärare och 

skolbibliotekarier emellan har positiva effekter på elevernas kunskapsutveckling och resultat. 

En genomgång av ett urval av relevanta artiklar, framtagna genom en uttömmande sökning i 

Web of Science, visar på detta. Särskilt intressant kan det vara att notera skolbibliotekets 

potentiella betydelse för alla ämnen, då det finns en föreställning om att skolbiblioteket 

främst är relevant för svensk- engelsk- och annan språkundervisning. Forskningen om 

skolbibliotekens inflytande visar en bred nytta, från att skolbibliotekarier kan spela en viktig 

                                                 
20 ”That area in which an information user can do with advice and assistance what he or she cannot do alone or 

can do only with great difficulty” (Khulthau, C. 2004:129) 
21 På engelska ”information literacy” 
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roll för att förstärka elevers lärande och intresse för de vetenskapliga ämnena (Subramaniam 

et al. 2015) till att visa på hur interventioner utifrån ISP-modellen kan underlätta för elever 

som lär sig andraspråk (Kim 2015). För vidare genomgång av forskning kring 

skolbibliotekets roll för informationskompetens hänvisas till Helena Franckes och Cecilia 

Gärdéns forskningsgenomgång ”Forskning om informationskompetens i skolsammanhang” 

(2013).  

 

Vad gäller läsfrämjande arbete i skolkontext finns det gott om beprövad erfarenhet att hämta 

inspiration från i form av handledningslitteratur och projektberättelser inom LIS, men det 

saknas tung bibliotekspedagogisk teoribildning med samma sorts genomslag som ISP-

modellen. Läsfrämjande projekt av olika slag ofta bedrivs gemensamt av skola och bibliotek, 

men det finns sällan texter specifikt kring läsfrämjande skolbiblioteksverksamhet, trots att det 

finns betydande skillnader mellan skolbibliotek och folkbibliotek. Skolbiblioteket och 

folkbiblioteket har olika fokus, även om de delar en prioriterad målgrupp, och skolbiblioteket 

är en del av skolans organisation samt delar skolans mål på ett sätt som folkbiblioteket inte 

gör (se vidare: Kapitel 3.5). Vad denna skillnad kan ha för läsfrämjande arbete i Sverige 

behöver undersökas vidare, även om det finns internationell forskning att ta intryck av. 

Kanske kan skolbibliotekarien arbeta aktivt för att identifiera och skapa så kallade 

meningsfulla sammanhang för läsning utifrån övrig undervisning, samt erbjuda relevanta 

urval av litteratur. Jonas Andersson skriver i forskningsöversikten Med läsning som mål att: 

Enligt en rapport från Skolverket (2007) domineras skolans läs- och skrivundervisning av formell 

färdighetsträning. Detta trots att läroplanen och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk 

betonar att lärande ska ske i meningsfulla sammanhang, och att språkutveckling alltid är knuten till ett 

innehåll. Undervisning som bedrivs i enlighet med läroplanen har enligt rapporten visat sig förbättra 

elevers resultat på läsprov. 

(2015: 20) 

 

Målet kan här ses som att erbjuda vägar för att uppmuntra fri läsning och ett eget driv hos 

eleverna att fortsätta läsa – även om läsandet initierats av någon annan, i det här fallet läraren. 

Skolbibliotekarien kan då erbjuda vägar för vidare läsning, dels genom på förhand förberett 

utbud och dels genom att göra mer förutsättningslösa interventioner där eleverna själva får 

möjlighet att formulera sina önskningar.  

 

Skolbiblioteket och skolbibliotekarien kan också ta rollen av ett så kallat ”boundary object”, 

då de är en del av skolan men inte har en bedömande funktion. På så sätt är det möjligt att 

tolka skolbiblioteket både som en del av skolan och som ”något annat”, ett slags 
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övergångsobjekt till fritidsläsningen och folkbiblioteket. Detta gör att skolbibliotekarien kan 

ha möjlighet att skapa andra relationer till eleverna än vad lärarna har och därigenom att 

fånga upp och uppmuntra en bredare litteracitet än den reguljära undervisningen. Möjligen 

finns här ingångar för läsfrämjande skolbiblioteksverksamhet gentemot vad som benämns 

som ”[…] alliterata personer, det vill säga människor som visserligen kan läsa men som 

mycket sällan gör det” (ibid.), då det finns en koppling mellan att en person beter sig alliterat 

och att personen uppfattar att den läsning som hen har lust till faller utanför ramarna för vad 

som anses räknas i skolans sammanhang (Gordon och Lu. 2008).  

 

Andersson har också gjort en intressant jämförelse mellan Linda Gambrells sju regler för att 

skapa läsmotivation och en rapport från Skolverket om läsundervisningen i den svenska 

skolan. Där finns flera problemområden där en integrerad skolbiblioteksverksamhet skulle 

kunna ha stor effekt för elevernas läsning och språkutveckling, till exempel för att 

 Specialisera sig på boksamtal som knyter an till elevernas liv 

 Erbjuda ett brett utbud av material för läsning utöver färdigt material 

 Fånga upp elever i samtal om deras självständiga läsning 

 Ge eleverna ett brett utbud av läsning att välja från 

 Fungera som arena för social interaktion kring läsning elever emellan – och för att 

förmedla information om folkbibliotekets barn- och ungdomsverksamhet som en 

arena för social interaktion kring läsning på fritiden 

 Stå för specialistkompetens gällande barn- och ungdomslitteratur, vilket är viktigt för 

att hitta rätt bok till rätt läsare 

 Utforma aktiviteter där läsning uppfattas som positivt och meningsfullt (till exempel 

förlagda till lov, raster och håltimmar) och förmedla priser och belöningar kopplade 

till läsning vid eventuella utmaningar och tävlingar 

 

Det finns stora möjligheter för att utveckla skolbiblioteksverksamhet. Syftet med denna 

uppsats är dock inte att arbeta fram ett ramverk för läsfrämjande skolbiblioteksverksamhet. 

Därför räcker det med att konstatera att det finns intressanta möjligheter för evidensbaserad 

skolbiblioteksutveckling i förhållande till läsfrämjande. 

  



36 

3. FALLSTUDIE: 

SKOLBIBLIOTEKSPROJEKTET KIRUNA 

KOMMUN 

I augusti 2015 blev jag anställd som barn- och ungdomsbibliotekarie i Kiruna kommun. Bara 

några månader tidigare hade biblioteket fått ett uppdrag av kultur- och utbildningsnämnden 

med titeln “Utredning för att öka samverkan mellan skol- och folkbiblioteken” (Se: Bilaga). I 

biblioteksplanen för Kiruna kommun 2016 – 2017 står att ”Uppdraget från nämnden är av 

stor betydelse för kommunens möjligheter att skapa en jämlik och demokratisk 

skolbiblioteksverksamhet för kommunens elever och att därigenom främja och säkerställa en 

god måluppfyllelse.” (Salomonsson. 2016: 9). I min tjänst ingick att jag skulle fungera som 

projektledare för en arbetsgrupp, som utifrån uppdraget skulle “utarbeta en plan för att öka 

samverkan mellan skol- och folkbiblioteken och säkerställa måluppfyllelse” (Se: Bilaga) i 

Kiruna Kommun. I arbetsgruppen ingick jag och ytterligare en representant från 

folkbiblioteket, Annelie Henriksson, samt tre representanter från två av Kirunas skolor: Runa 

Tiala, lärare på Högalidskolan; Åsa Rasmussen, skolbiblioteksassistent på Högalidskolan; 

Viveka Granberg, lärare på Nya Raketskolan. En styrgrupp tillsattes också, bestående av 

bibliotekschef Carina Salomonsson, samt Anita Rönnebro, en av Kiruna kommuns rektorer.  

 

Avsikten med att sätta samman en grupp med representanter från båda verksamhetsområdena 

var att redan från början utforma planen utifrån en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbas 

från skolan och biblioteken. Detta sågs som den samarbetsform som skulle leda fram till en 

projektplan som var så förankrad som möjligt i båda verksamheterna och som därmed skulle 

ha störst chans att sättas i verket. Förhoppningen var också att det skulle ge en god grund för 

långsiktig verksamhetsutveckling. Våren 2013 presenterade arbetsgruppen ett färdigt förslag 

för hur samverkan mellan skola och bibliotek i skolbiblioteksfrågan skulle kunna se ut. I och 

med det var gruppens uppdrag slutfört och det är detta förslag till projektplan som finns 

bifogat till denna uppsats som en bilaga. Projektplanen i den version som presenteras här är 

ett första utkast, ett förslag till en linje. Arbetet med Kirunas skolbibliotek fortsätter i andra 

fora och därför kan det hända att projektet och verksamheten kommer att förändras under 

utvecklingen från idé till praktik. Avsikten med fallstudien är dock inte att studera en färdig 

verksamhet utan att belysa en arbetsprocess.  
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Att fånga upp arbetsprocessen i det inledande skedet med ett projekt av det här slaget är 

viktigt eftersom det är då grunden för vidare utveckling läggs. Det är också i den inledande 

processen som det finns stora möjligheter för att lägga tonen när det gäller hur verksamheten 

kan komma att förhålla sig till teoretiska och professionella kunskapsområden. Ju tydligare 

anknytning till professionella värderingar och kunskapsområden i det inledande arbetet, desto 

enklare att upprätthålla och använda dessa aspekter i vidare utveckling av verksamheten. Så 

samtidigt som syftet med arbetet i arbetsgruppen var att producera en plan för Kiruna 

kommuns skolbibliotek – det vill säga ett bruksdokument och en modell för en konkret, 

praktisk verksamhet – så krävdes ett mer abstrakt och teoretiskt arbete med att närma sig och 

hantera mer generella och strukturella frågeställningar och problemkomplex som rör området. 

I arbetet med att ta fram denna plan och de överväganden som hör till sådan 

verksamhetsutveckling sker viktig kunskapsproduktion som förtjänar att tas tillvara och 

vidareutvecklas. Dels för att den kan vara av intresse för andra som befinner sig i en liknande 

process och dels för att den kan användas i akademiskt syfte, som empiri för vidare 

teoribygge – oavsett hur Kirunas skolbibliotek faktiskt kommer att utvecklas framöver. 

3.1 Kontext: Kiruna kommun 

Kiruna kommun är Sveriges till ytan största kommun. Det finns totalt 12 kommunala 

grundskolor i kommunen, varav 6 skolor ligger i centralorten. Totalt gick 248 elever i 

förskoleklass och 2 140 elever i grundskolan i Kiruna kommun läsåret 2015/16 22. I 

Karesuando, Vittangi och Svappavaara finns kombinerade folk- och skolbibliotek, 

bemannade av biblioteksassistenter. Skolorna/förskolorna i Jukkasjärvi, Tuolluvaara, Abisko 

och Övre Soppero har ett samverkansavtal med folkbiblioteket som innebär att de får besök 

av bokbussen. Abisko skola är kommunens minsta, med totalt 11 elever i klass F-9 (läsåret 

2015/16). Den största skolan är Nya Raketskolan, med 723 elever i klass F-9 (läsåret 

2015/16). Det finns också två sameskolor som drivs i statlig regi, samt tre grundskolor som 

drivs i enskild regi. Totalt finns det 2 388 barn och ungdomar i klass F-9 i Kiruna kommun, 

varav 2140 går i kommunal skola. I grundsärskolan på Nya Raketskolan går 20 elever, elever 

som bor för långt bort men har behov av särskoleundervisning får integrerad undervisning i 

en grundskola.  

                                                 
22

 Data om antal elever hämtas från SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och 

kvalitetsInformationsSystem. 
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Kiruna har även ett rektorsområde Språkcentrum, som ansvarar för elever i 

förberedelseklasser, svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. Enligt 

Språkcentrums hemsida finns ca 100 elever i åldrarna 4-15 år på deras avdelning i skolan, 

men enligt SIRIS var siffran 33 elever i årskurs 1-9 och inga elever i förskoleklass under läsår 

2015/16. Det är osäkert om skillnaden beror på ändrad demografi eller på skillnader i 

definition källorna emellan.  

3.2 Inledande överväganden kring skolbiblioteksprojektet 

När skolbiblioteksprojektet i Kiruna kommun sjösattes fanns en medvetenhet från ledningens 

håll om vikten av att alla tre aktörer var delaktiga och hade inblick i skolbibliotekssamarbetet 

redan från början i processen. Det var ett sätt att ge inblick och möjligheter till input i 

arbetsprocessen, öka den ömsesidiga förståelsen fälten emellan och se till att hänsyn togs till 

alla aktörers villkor. Projektet organiserades därför i tre nivåer: 1) En arbetsgrupp som 

utgjordes av representanter från folkbiblioteket och skolan, med folkbibliotekets 

representanter i sammankallande roll; 2) En styrgrupp bestående av bibliotekschefen 

tillsammans med en av kommunens rektorer; samt 3) En övergripande nivå bestående av den 

uppdragsgivande kultur- och utbildningsnämnden, genom kulturutskottet, tillsammans med 

kulturchefen Conny Persson. Arbetsgruppens roll var att med stöd och respons från 

styrgruppen utforma en praktiskt orienterad plan för hur kommunens biblioteksväsende skulle 

kunna samarbeta med skolan kring skolbiblioteksverksamhet, eller för att citera uppdraget, att 

“utarbeta en plan för att öka samverkan mellan skol- och folkbiblioteken och säkerställa 

måluppfyllelse” (Bilaga: Bilaga 1). Styrgruppen hade sedan huvudansvaret för att sköta 

kommunikationen med aktörerna på nivå 3. 

 

Att det finns diskursiva skillnader, av det slag som beskrivits ovan, mellan de professioner 

som är inblandade i skolbiblioteksfrågan var uppenbart redan innan arbetet sjösattes. Detta är 

relativt okontroversiellt med tanke på de skillnader som finns professionerna emellan när det 

gäller arbetsuppgifter, position, perspektiv och förförståelse. En av utmaningarna i arbetet var 

därför att så tidigt som möjligt hitta en process som kunde överbrygga eventuella hinder för 

kommunikation fälten emellan, samt att hitta en gemensam plattform för att bedriva arbetet. 

Det må vara oundvikligt - och därtill fördelaktigt - att det finns diskursiva skillnader 

professioner emellan. Men för att praktiskt arbete ska kunna ske krävs att professionerna är 
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villiga att närma sig varandra så pass att de åtminstone kan enas kring en tillräckligt 

gemensam diskursiv struktur kring verksamhetens ramar för att en “arena” ska kunna 

etableras där vidare diskussioner kan tas och leda till konkret utveckling. Temat samspel och 

betydelsen av en gemensam arena professioner emellan behandlas mer genomgående i 

underkapitel 3.5.  

 

Såhär i efterhand kan det arbetssätt vi använde oss av i arbetsgruppen sägas vara besläktat 

med tanken om deliberativ demokrati, där det rationella samtalet leder fram till gemensamma 

slutsatser som bygger på alla inblandade parters åsikter och perspektiv. Idealt sett ska ett 

sådant förslag ta vara på det bästa elementen i respektive parts resonemang och fungerar som 

redskap för att stärka demokratiska processer i och med att alla deltagare blir rättvist hörda. 

Eftersom vi arbetade utifrån detta ideal var det viktigt att vi sökte en gemensam förståelse för 

centrala begrepp och vi närmade oss arbetsprocessen med målet att jämka samman alla 

parters förkunskaper och behov till ett så starkt och bra förslag som möjligt. En klar och 

viktig förutsättning från ledningsnivå var det tydliga budskapet om att folk- och skolbibliotek 

ska ses som skilda verksamheter, ett perspektiv som även har stöd i forskning och beprövad 

erfarenhet inom BIV. Detta ställningstagande syns i biblioteksplanen för Kiruna kommun 

2016 – 2017: 

Folkbiblioteken och skolbiblioteken har olika uppdrag. Folkbibliotekets uppdrag är att erbjuda 

litteratur, information med mera till allmänheten. Skolbibliotekets roll och uppdrag är att utveckla 

elevernas kunskaper och färdigheter, att vara ett stöd i det nationella uppdraget utifrån läroplan, 

måluppfyllelse och andra styrdokument. Skolbiblioteket ska ses som en del av skolans verksamhet och 

ska utformas så att den strävar mot samma mål som övrig pedagogisk verksamhet. Till skillnad mot 

folkbibliotekets uppdrag som omfattar allmänheten har skolbiblioteket ett uppdrag som fokuserar på 

elever och skolpersonal 

(Salomonsson. 2016: 8-9) 

 

Att det är viktigt för skolbiblioteksutvecklingen att det på styrande nivå finns en uttalad 

hållning om skolbibliotekets särdrag och särart i förhållande till folkbibliotek syns också i 

boken Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan (2016). Boken är en 

redogörelse för den utvecklingsmodell som används i det kommunövergripande arbetet med 

att utveckla Linköpings skolbibliotek, eller ”fokusbibliotek” som de kallas. 

Utvecklingsmodellen har sedermera har visat sig vara framgångsrik och Linköpings 

skolbibliotek med fokus på Hjulsbroskolan fick utmärkelsen Årets skolbibliotek 2015. 

Linköpings skolbiblioteksutveckling bygger på ett politiskt beslut 2008, där en aktivitetsplan 

med en utvecklingsmodell för antogs som skulle innebära början för en mångårig storsatsning 

på skolbibliotek. Eriksson skriver att ”Beslutet ger stabilitet till uppbyggnads- och 
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utvecklingsarbetet av fokusbiblioteken och signalerar att modellen ska betraktas som ett sätt 

att implementera biblioteksverksamhet i undervisningen ’i syfte att stödja arbetet med 

förbättrad och ökad måluppfyllelse hos eleverna’” (Eriksson. 2016: 21-22). I och med att 

utvecklingsarbetet har så tydligt politiskt stöd så får både ledning och personal en trygghet 

som gör det möjligt att lita till att det finns en stabilitet när det gäller bibliotekens 

långsiktighet och syfte. Det öppnar för samarbete och satsningar på 

skolbiblioteksverksamhetens innehåll. Jämfört med Linköping ligger Kiruna i startgroparna 

sett till skolbiblioteksutveckling. Arbetsgruppens uppgift kan ses som ett arbete för att lägga 

grunden till en aktivitetsplan av liknande slag som den som Linköping antog 2008. 

 

Den gemensamma målsättningen för de inblandade professionerna var att ha alla Kiruna 

kommuns elevers måluppfyllelse och bästa intresse i fokus. För att hitta en gemensam 

förståelse för fältet hämtades inspiration från läsecirkel-formen på så vis att vi läste relevanta 

skolbiblioteksspecifika texter inför varje möte. Dessa texter blev sedan centrala i 

diskussionerna om utformningen av projektet. Till texterna hörde IFLA:s/Unescos 

skolbiblioteksmanifest (Svensk biblioteksförening. 2014), den då helt färskt reviderade och 

nyöversatta IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek (Schultz-Jones, Barbara och Oberg, Dianne 

(Red.). 2015a) och valda texter från KB:s publikationer om skolbibliotek och 

skolbiblioteksstatistik, tillsammans med Skolinspektionens kriterier för ett godkänt 

skolbibliotek. Särskilt viktigt för oss som representerade biblioteksverksamheten var att få ta 

del av hur skolans representanter resonerade och tänkte kring de texter som har sitt ursprung i 

en BIV- kontext. Forskningsantologierna Skolbibliotekets roller i förändrade landskap  

(Limberg och Hampson Lundh (Red.). 2013) och Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i 

svensk och internationell belysning (Håkansson och Sundberg. 2012.) köptes in som 

arbetsexemplar till biblioteket för att ge översiktlig kunskap om skolbibliotekets 

förutsättningar och den pedagogiska kontexten för skolbiblioteksverksamhet idag. 

3.3 Triangulering 

Då skolbiblioteksfrågan på kommunal nivå är en fråga om förhandling mellan (minst) tre 

olika fält var det viktigt att arbetsgruppens förslag i så hög grad som möjligt skulle förvalta 

och inkludera den kombinerade bank av centrala värden, kunskaper, prioriteringar och 

förutsättningar som finns inom dessa tre områden. För att illustrera hur vi hanterade detta kan 

det sägas att vi på ett praktiskt sätt arbetade med triangulering som metod: 
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Perspektivtriangulering 

Idéerna rörande projektets uppbyggnad testades kontinuerligt mot den teoretiska 

bakgrundskunskap och de praktiska erfarenheter som omfattas av representanter från de olika 

fälten, samt på olika nivåer inom de olika fälten. Främst och mest frekvent gällde detta skol- 

och biblioteksfälten, där representanter från den operativa nivån deltog i arbetsgruppen 

medan representanter på ledningsnivå kunde lämna input vid presentationstillfällen för 

styrgruppen. Värdefullt var också att det fanns ett åldersspann deltagarna emellan, vilket 

innebar ytterligare olika perspektiv på frågan. Det politiska fältet involverades genom 

presentationer på kultur- och utbildningsutskottets möten, vilket gav möjlighet till en 

avstämning av hur arbetet förhöll sig till uppdrag och intention.  

Teoretisk triangulering 

Genom att medvetet inkorporera överbyggande resonemang, texter och perspektiv från alla 

tre fält i arbetsprocessen - särskilt från utbildnings- och BIV-fälten - försökte vi åstadkomma 

en teoretisk triangulering som skulle göra det möjligt att diskutera och ta vara på likheter och 

skillnader i synen på skolbibliotekens roll och verksamhet. Triangulering kan kort sagt sägas 

vara en strategi för att presentera en plan som tog vara på det bästa från alla tre perspektiven 

på ett sätt som innebar att de tre fälten lyfte och stärkte varandra, snarare än att hamna i en av 

de inom diskursen vanligt förekommande återvändsgränder där fälten hämmar varandra.  

 

Den färdiga projektplanen med förslag på organisation av skolbiblioteksverksamhet för 

Kiruna kommun finns bifogad till detta dokument (Bilaga 1), varför en vidare beskrivning av 

dess innehåll inte är nödvändig här. Istället följer analyser av centrala (ofta omstridda) 

moment inom skolbiblioteksdiskursen, samt redogörelser för de bakomliggande resonemang 

och teoretiska ställningstaganden som ligger till grund för utformningen av förslaget till 

skolbiblioteksorganisation i projektplanen. 

3.4 Evidens - eller beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund 

Arbetsgruppens ambition var att arbeta utifrån Skollagens skrivning att ”Utbildningen ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 1 kap. 5§). På sin sida 

om “Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan” (2015a) presenterar Skolverket 

en modell över en evidensbaserad skolverksamhet. Denna modell stämmer väl överens med 

Gärdéns beskrivning av evidensbaserat arbetssätt på skolbibliotek:  
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Det evidensbaserade arbetssättet går ut på att identifiera problem och formulera en fråga, att 

söka evidens, det vill säga vetenskapligt stöd/underlag/erfarenhet, att granska teoriers och 

olika studiers relevans för den egna verksamheten, att formulera förslag på förändring som 

kan lösa problemet och att genomföra förändringen samt att utvärdera resultatet och eventuellt 

fortsätta arbetet med reviderad problemformulering  

(Gärdén. 2013: 90)  

 

I Figur 2 illustreras hur skolbiblioteket kan arbeta utifrån samma ideal, vilket bör vara 

självklart med tanke på att skolbiblioteket är en del av den pedagogiska skolverksamheten. 

Det som tillkommer i och med skolbibliotekets specialiserade verksamhet är att 

skolbiblioteket arbetar samarbetsorienterat och behöver bedriva omvärldsbevakning både 

inom det egna området samt inom områden som rör skolans verksamhet generellt.  

 

Figur 2: En översättning till skolbibliotekskontext av Skolverkets modell över evidens och forskningsbaserat arbetssätt i 

skolan (Jfr. Skolverket 2015a). 

Det är viktigt att skolbibliotekarien följer med i skolforskning och pedagogisk utveckling 

samt håller sig á jour med verksamhetens aktuella riktningar och idéer för att kunna 

tillgodose behoven hos lärare och elever. Till exempel kan detta åstadkommas genom att 

skolbibliotekarien deltar tillsammans med lärarna i planeringsarbete, kurser och annan 

kompetensutveckling. Skolbiblioteket behöver även - förutom att följa skollagen – arbeta på 

liknande sätt i förhållande till biblioteksforskning och skolbiblioteksforskning. Att i denna 

mening arbeta evidensbaserat är viktigt, både för skolbiblioteksutvecklingen i sig och för att 

skolbiblioteket på bästa sätt ska kunna integreras i skolans organisation i övrigt. 
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3.5 Folkbibliotek och skolbibliotek 

Många av folkbiblioteken i landet har idag ett nära samarbete med skolan, både i projektform 

och i mer kontinuerlig daglig verksamhet. Historiska rötter för dagens samarbeten går att 

finna på 1980-talet, när folkbibliotekens barnverksamhet utvecklades med läsfrämjande i 

fokus: ”Här stod läsning, böcker och litteratur i centrum för intresset och den läsfrämjande 

verksamheten riktades gärna mot skolan, som sågs som ett medel för att nå alla barn” 

(Limberg och Hampson Lundh. 2013: 29-30). Detta är på ett sätt inte så konstigt: 

Folkbiblioteken ska i sin verksamhet prioritera barn och unga, målgrupper som finns i skolan. 

Att ta hjälp av skolan, och därigenom också grundskolans skolplikt, är ett logiskt sätt att nå ut 

till de läsovilliga barn som behöver läsfrämjande insatser som mest men som kanske inte 

själva söker sig till biblioteket. Skolan får i sin tur hjälp och stöd i att entusiasmera eleverna 

inför läsinlärningen, samt med att hitta litteratur för att komplettera läromedlen. Att eleverna 

blir bibliotekskunniga, det vill säga förstår hur de ska använda sig av biblioteket och 

biblioteksrummet, är också en vinst för alla parter i sammanhanget. 

 

Men ur ett annat perspektiv är denna typ av symbiotiskt förhållande mellan skolan och 

folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet problematiskt.23 Det nära samarbetet med 

folkbiblioteket kan innebära att folkbiblioteket börjar ses som ett skolbibliotek. Detta får 

konsekvenser för både skolan och folkbiblioteket - och i slutändan förstås för barnen och 

ungdomarna. Problematiken är tudelad: 1) Ett folkbibliotek och ett skolbibliotek har olika 

uppgifter, vilket påverkar både ingång och möjligheter i verksamheterna. 2) De av 

folkbibliotekets resurser som går åt till att bedriva skolbiblioteksverksamhet tas ofta från 

folkbiblioteksverksamhet riktad till barn och ungdomar.  

3.5.1 Målgrupper 

Skillnaderna mellan skol- och folkbibliotek kan ses ur flera perspektiv. För ett 

målgruppsperspektiv kan vi se till lagstiftningen: Skolbiblioteket är till för en mycket specifik 

målgrupp, de som ska ha tillgång till ett sådant är: “Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan [...]” (Skollagen SFS 

2010:800, 2 kap, 36 §. Se även: Bibliotekslagen SFS 2013:801, 10 §). Folkbibliotekens 

                                                 
23

 Här vill jag betona att detta resonemang inte gäller kombinerade folk- och skolbibliotek där det är tydligt att 

det är fråga om två mer eller mindre separata verksamheter som i viss mån kan dela materiella resurser - som 

lokaler - men där verksamheterna är organiserade, reglerade samt givna resurser och förutsättningar på ett sätt 

som gör att respektive uppdrag kan uppfyllas på ett bra sätt. 
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målgrupp är vidare formulerad, de “[...] ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 

användarnas behov” enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801, 6 §). Där ska “[...] allmänheten 

avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett 

publiceringsform” (ibid. 9 §). Folkbiblioteken är till för alla, en allmänhet, där barn och 

ungdomar ingår och därtill ska prioriteras - men inte nödvändigtvis i egenskap av elever. 

3.5.2 Organisatorisk progression 

Sammanblandningen mellan skolbibliotek och folkbibliotek kan också bero på en förväxling 

mellan målgrupp och syfte. På ett folkbibliotek kan barn- och ungdomsverksamheten ses som 

en specialisering med andra förutsättningar än verksamhet som riktar sig till vuxna. Men 

barn- och ungdomsverksamheten är egentligen en åldersanpassad folkbiblioteksverksamhet. 

Ett skolbibliotek kan ses som ett specialbibliotek, som tjänar en specifik organisation 

intressen och har ett noga definierat klientel (till skillnad från folkbibliotekens ”allmänhet”). 

Som Oberg skriver:  

Organisationerna som skolbibliotekarier eller specialbibliotekarier tjänstgör inom har ofta höga 

förväntningar på att bibliotekarierna ska bidra till framgång för ”verksamhetens strävan” […] ”Strävan” 

för skolan är läroplansdriven undervisning och lärande, vilket innebär att ”strävan” för skolbiblioteket 

är att bidra till de läroplansrelaterade behoven hos lärarna och eleverna i skolan. 

(Oberg. 2009: 11. Min översättning)24 

 

Eller för att anta Limberg och Hampsson Lundhs perspektiv: 

Om vi jämför olika bibliotekstyper med fokus på funktioner snarare än ekonomi och organisation går 

det att identifiera betydande likheter mellan skol- och högskolebibliotek, där båda dessa bibliotekstyper 

utgör delar av utbildningssektorn med huvuduppdrag att stödja lärande och undervisning inom skola 

och utbildning. […] Vi menar att idéer om likheter mellan skol- och högskolebibliotek skulle kunna 

ligga till grund för utvecklingsarbete, där båda bibliotekstyperna skulle kunna bidra med nytänkande 

och lära av varandra. 

(2013b: 35) 

 

Att utbildnings- och yrkesinriktade bibliotek respektive folkbibliotek har olika uppdrag och 

syften ifrågasätts sällan i relation till vuxna målgrupper. Dock sker ofta en sammanblandning 

av verksamheterna när målgrupperna är barn och unga, vilket särskilt blir tydligt när 

folkbibliotek och folkbiblioteksverksamhet ses som substitut för skolbibliotek och 

skolbiblioteksverksamhet. Detta får olyckliga konsekvenser för befolkningens möjligheter att 

utveckla en bred och varierad informationskompetens och litteracitet. Sammanblandningen 

är, bland annat av historiska skäl, mindre utpräglad på gymnasienivå än på grundskolenivå 

                                                 
24 ”The organizations within which school librarians or special librarians serve often hold high expectations for 

librarians to contribute to the success of the “enterprise,” […] The “enterprise” of the school is curriculum-

driven teaching and learning, which means that the “enterprise” of the school library is to contribute to the 

curriculum-related needs of the teachers and students in that school.” (Oberg. 2009: 11) 
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(Limberg och Hampson Lundh. 2013b: 25). En viktig faktor bakom skolbibliotekets starkare 

ställning i gymnasieskolan är att där länge har funnits ett fokus på självständigt arbete. Det 

självständiga arbetet och därmed kraven på att elever själva ska kunna söka information är 

numera vanligt även i grundskolan.  

 

För att på bästa sätt stötta utvecklingen av informationskompetens och litteracitet bör 

skolbiblioteks- och folkbiblioteksverksamhet ses som skilda men kompletterande 

verksamheter redan från början, även om tilltalet biblioteksformerna emellan möjligen kan 

uppfattas som mer närliggande när det gäller de yngre målgrupperna. Detta på grund av att 

skolbiblioteksverksamhet kan och bör bedrivas utifrån skolans förutsättningar och mål, 

medan folkbiblioteken har en utpräglad folkbildande profil som bygger på frivilligt 

deltagande. Skolbiblioteket är specialiserat i sin verksamhet, på samma sätt som skolan är 

det. En viktig aspekt av skolbibliotekens verksamhet - liksom av skolans verksamhet - är att 

där finns en klart utstakad progression av utbildningsnivåer med tydliga målsättningar. 

Parallellt och integrerat med skolans progression där eleverna som en del av undervisningen 

också förbereds inför nästa steg i kunskapsutvecklingen ska skolbiblioteket följa dem och 

förbereda dem för nästa steg i informationskompetens- och litteracitetsutvecklingen. 

Grundskolans skolbibliotek bör förbereda inför gymnasiebiblioteket, som i sin tur bör 

förbereda inför universitets- och företagsbibliotek – likväl som inför andra situationer i livet 

och yrkeslivet då individer behöver en utvecklad kompetens inom dessa områden. 

 

För att detta ska fungera behöver skolbiblioteken arbeta med ett öga på vad nästa steg innebär 

och i ständig kommunikation med utbildningsväsendet. Detta kräver en specialisering som 

folkbiblioteket inte har möjlighet att göra i någon större utsträckning utan att det påverkar 

folkbiblioteksverksamheten. På samma sätt skulle det vara svårt för ett folkbibliotek att i 

någon högre grad genomföra universitetsbibliotekets eller företagsbibliotekets verksamheter 

och fortfarande behålla sin profil med folkbiblioteksverksamhet för vuxna. Skolan har också 

en uppfostrande roll, den ska förbereda eleverna för att fungera i samhället oavsett vilken 

utbildningsnivå som blir individens högsta. Även här har skolbiblioteken en viktig roll att 

spela, till exempel genom att arbeta utifrån EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande 

(2006/962/EG). 
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3.5.3 Läslust och läskrav 

Det läsfrämjande och språkutvecklande arbetet är en stark och viktig del av folkbibliotekets 

barn- och ungdomsverksamhet. Det är ofta genom denna verksamhet som folkbiblioteken 

söker samarbete med skolan, i regel med fokus på skönlitteratur. Detta har inneburit en 

sammanblandning som har kommit att prägla förväntningarna både på skolbiblioteken och på 

folkbiblioteken, något som innebär en komplex problematik för båda verksamheterna. 

Skolbiblioteksverksamhet vilar på två ben: Läsfrämjande och informationskompetens. När 

bilden av biblioteksverksamhet i skolan entydigt fokuserar på läsfrämjande faller den viktiga 

uppgiften att förmedla och lära ut informationskompetens bort. För skolbiblioteken innebär 

detta svårigheter med att kommunicera, hitta samarbeten och i slutändan driva en fullödig, 

kvalitativ skolbiblioteksverksamhet, eftersom skolbibliotekets verksamhet framstår som en 

angelägenhet främst för svensk- och engelskundervisningen och andra språkämnen. Det är 

lätt hänt att skolbiblioteket i relation till övriga ämnen endast framstår som en materialdepå. 

 

Det finns också forskning som visar på att läsfrämjande insatser för att väcka läslust får bäst 

resultat när de bygger på en hög grad av frivillighet. Carol Gordon och Ya-Ling Lu 

undersökte ”lågpresterande” elevers deltagande i sommarlovsläsning organiserad av skolan. 

Det visade sig att deras låga deltagande snarare berodde på ett ointresse som grundade sig på 

skolans förutsättningar för sommarläsningen, än på att de inte skulle se ett värde i läsning: 

Rigiditet kring vad elever borde läsa, förstärkt av ett institutionaliserat beviskrav på ansvarsskyldighet 

för frivillig läsning, skapar hinder för elever som kämpar med läsningen. Problemet med låga resultat 

kan bero på ointresse för läsning snarare än oförmåga […] Redovisningar och projektarbeten ger 

budskapet att läsning är en institutionaliserad snarare än personlig upplevelse, och att till och med 

under sommaren måste eleverna hållas ansvariga för vad de läser och hur mycket de läser. Läsning 

under organiserad disciplin ger lågpresterande elever budskapet att det inte går att ha förtroende för att 

de läser. Samtidigt vet vi att många av de lågpresterande eleverna i denna studie läser under sommaren 

och, när de gör det, erkänner de läsning som något angenämt och givande. 

 (Gordon och Lu. 2008: 11. Min översättning)25 

 

Detta får stöd av Mats Dolatkhah som i sin text om skolbibliotek och läsfrämjande pekar på 

att:  

Det är känt att utveckling av god läsförmåga sammanhänger med upplevd läslust och möjligheten att 

själv bestämma över sin läsning, inte minst vad som ska läsas. [...] Det innebär att det ibland anses 

                                                 
25 ” Rigidity about what students should read, compounded by an institutional insistence on accountability for 

voluntary reading, creates barriers to reading for struggling readers. The problem of low reading scores may be 

one of aliteracy rather than illiteracy. […] Reports and projects send the message that reading is an 

institutionalized rather than a personal experience, and that even during the summer students must be 

accountable for what they read and how much they read. Regimentation of reading tells low achievers that they 

cannot be trusted to read. However, we know that many of the low achievers in this study do read during the 

summer, and, in so doing, they acknowledge that reading is pleasurable and worthwhile.” (Gordon och Lu. 

2008: 11) 
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problematiskt att bedriva läsfrämjande verksamhet på ett sätt som förknippar läsandet med prestationer, 

krav och upplevt “tvång” (se Hedemark 2011) 

(Dolatkhah. 2013: 126) 

 

Han skriver också att “Det finns i läsning och i skolbibliotekets potentiella läsfrämjande roll 

en inneboende spänning mellan frihet och krav.” (ibid: 127). Jonas Andersson lyfter de 

positiva effekterna av fri läsning, det vill säga ”läsning som sker av egen vilja och av eget 

intresse” (2015: 22), vilket visserligen kan ske inom skolans verksamhet också, men där 

folkbiblioteken har möjlighet att erbjuda ett fördjupat engagemang.  Här uppstår ett dilemma 

som rör både skol- och folkbiblioteksverksamheten. För om folkbiblioteksverksamheten 

utnyttjar skolplikten för att nå så många som möjligt med sitt läsfrämjande arbete så uppstår 

ett obligatorium som står i motsättning till den eftersträvansvärda frivilligheten. Elever som 

av en eller annan anledning är avogt inställda till skolan riskerar att också bli negativt 

inställda till folkbiblioteket och dess verksamhet om kopplingen mellan skola och 

folkbibliotek blir för stark. Folkbiblioteksresurser som läggs på skolverksamhet skulle istället 

i högre grad kunna läggas på frivillig verksamhet och samarbeten med föreningar och 

organisationer, och på så sätt ge andra ingångar till läsfrämjande verksamheter än skolans. 

Detta skulle ge fler alternativa ingångar till litteracitets- och kunskapsutveckling, vilket bland 

annat skulle gynna de elever som förhåller sig avvaktande till skolans krav samt ge de elever 

som vill fördjupa sig ytterligare på fritiden större möjlighet att göra detta.  

 

Skolbiblioteken är å andra sidan redan såpass tätt sammankopplade med skolans verksamhet 

att sådana överväganden blir irrelevanta. Ett skolbibliotek har inte folkbibliotekets möjlighet 

att välja att bedriva verksamhet frikopplad från skolan. Därmed inte sagt att skolbiblioteken 

per automatik skulle betyda negativa associationer hos eleverna: I skolsammanhang kan 

skolbibliotekets lokaler och personal framstå som en fristad eftersom de i någon mån står vid 

sidan av de prestationskrav som kan uppstå i relation till lärare - inte minst i årskurser där 

betyg sätts. Skolbiblioteksverksamheten kan även innehålla ett visst mått frivilliga, luststyrda 

aktiviteter som eleverna kan delta i på egen tid, håltimmar och raster. Men skolans ramar kan 

också innebära möjligheter. Skolbiblioteket kan nå de biblioteksovana barnen och 

ungdomarna och de som inte själva skulle välja att gå till ett folkbibliotek eftersom de är 

ointresserade av att läsa de format som associeras till folkbibliotek och traditionellt erbjuds 

där. Skolbiblioteket kan ge en annan bild av vad ett bibliotek kan vara och i sitt samarbete 

med lärare arbeta för att bekräfta andra typer av läsning än böcker, vilket Gordon och Lu 

pekar på är viktigt: 
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Bibliotekssamlingar och uppgifter i sommarläsning som reflekterar läspreferenserna hos lågpresterande 

elever gör ingen skillnad mellan böckernas värde och andra medier. Urvals- och cirkulationspolicies 

som förbjuder eller utelämnar alternativa medier begränsar möjligheterna för lågpresterande elever att 

hitta engagerande läsmaterial såsom tidskrifter, artiklar, multimedia och hemsidor som riktar sig till 

elevernas skilda preferenser och behov.”  

(Gordon och Lu. 2008: 12. Min översättning)26 

 

I största möjliga mån är det klart eftersträvansvärt att väcka läslust, men skolbiblioteket kan 

också spela en viktig roll i samarbeten med lärare där arbetet med läs- och skrivundervisning, 

språkutveckling och fack- och skönlitteratur har en mer pragmatisk och lidelsefri ansats med 

fokus på nytta snarare än lust. Det vill säga verksamhet som har en klar hemhörighet i 

skolsfären snarare än i folkbiblioteket sfär (se vidare: Kapitel 2.2). 

3.5.4 Skolbiblioteksprojektet: Folkbibliotek och skolbibliotek 

Förslaget till skolbiblioteksorganisation i Kiruna förutsätter att skolbiblioteksverksamhet och 

folkbiblioteksverksamhet finns parallellt, att de stöttar varandra men också att där finns 

tydliga avgränsningar både resursmässigt och organisatoriskt. Detta gör det möjligt för skol- 

och folkbibliotek att samarbeta med varandra, till vinst för kommunens barn och ungdomar - 

både i skolan och på fritiden.  

 

Det finns olika sätt att se på litteraturen och läsningens värde. Andersson sammanfattar 

biblioteksforskaren Beth Junkers tankar om detta med att: ”Medan kultursektorn med sin 

estetiska filosofi och kulturteori är autotelisk, är utbildningssektorn med sina pedagogiska 

och didaktiska begreppsapparater instrumentell. En ’autotelisk’ aktivitet är något man gör för 

dess egen skull – ordet kommer från grekiskans autos, ’jag’, respektive telos, ’mål’.” (2015: 

22). Med andra ord dominerar läsningens nyttoaspekter skolans perspektiv, medan 

folkbiblioteket i egenskap av kulturinstitution kan sägas lägga tyngden på läsningens 

egenvärde. Men, skriver han, det är en falsk dikotomi eftersom: 

[det ligger] inget motsägelsefullt i att betrakta litteraturläsning som en verksamhet med 

egenvärde, samtidigt som man ger det ytterligare legitimitet genom att hänvisa till exempelvis 

läsningens goda utbildningsmässiga och samhälleliga effekter. En nyttoeffekt av 

litteraturläsning i form av exempelvis ökad läsfärdighet är dessutom i sin tur ett instrument 

och en förutsättning för att bland annat kunna ta del av litteraturens eventuella egenvärde. 

(ibid: 23) 

                                                 
26 Jämför: ”Library collections and summer reading programs that reflect reading preferences of low-achieving 

students make no distinction between the value of books and other materials. Selection and circulation policies 

that prohibit or exclude alterative media narrow the opportunities for low achievers to find engaging reading 

materials such as magazines, article clippings, multimedia, and websites that address students’ diverse 

preferences and needs.” (Gordon och Lu. 2008: 12) 

 



49 

 

Det finns uppenbart mycket att vinna på att tillåta en växelverkan mellan skola och 

folkbibliotek, utbildningssektor och kultursektor. Samtidigt har både skolan och 

folkbiblioteket mycket att vinna på att vara separata, särpräglade organisationer. 

Folkbiblioteket behöver att befolkningen lär sig att läsa i skolan eftersom det är en kompetens 

som verksamheten vilar på, men som folkbiblioteket inte själv kan stå för. Läsningen i skolan 

kan inte bygga på frivillighet allena eftersom skolan har i uppdrag att se till att alla lär sig att 

läsa vare sig de drivs av en egen inre motivation eller inte.  

 

Skolbiblioteket kan inta en mer institutionaliserad och pedagogisk roll och funktion och 

bedriva en specialiserad skolbiblioteksverksamhet som på djupet gagnar eleverna i deras 

utbildning, men samtidigt också fungera som en informationskanal för att uppmärksamma 

barn och ungdomar på folkbibliotekets verksamhet. Folkbiblioteket kan välja att bjuda in 

skolan till utvald verksamhet och använda skolbiblioteket som en samarbetspartner, men ändå 

behålla sin integritet som en plats som är frikopplad från skolan och därför i högre grad 

tillgänglig för fritidssysselsättningar. Folkbiblioteket får också möjligheter att lägga mer tid 

och resurser på att hitta andra samarbeten och verksamhetsformer när de blir mindre bundna 

till skolan. Skolbibliotek och folkbibliotek kan samarbeta för att hålla sig á jour med vad som 

är aktuellt i barnens och ungdomarnas liv. Det finns också möjlighet till en viss överlappning 

verksamheterna emellan. 

 

I förslaget organiseras både folk- och skolbiblioteksverksamheten under en och samma chef, 

bibliotekschefen (Se: Figur 3). Detta har flera fördelar. Att kommunens bibliotekarier samlas 

under samma “tak” underlättar BIV-specifik kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 

bibliotekarier emellan - något som är särskilt viktigt för att stötta personal som till vardags 

arbetar ensam i sin profession gentemot kollegor från andra professioner. Det innebär också 

att skolbiblioteksverksamheten får en chef som är specialiserad och kan föra skolbibliotekets 

talan i diskussioner på ledningsnivå. Att skolbiblioteket svarar gentemot en bibliotekschef 

kan även fungera skyddande för skolbibliotekets resurser och garantera att 

skolbibliotekspersonalen verkligen arbetar med arbetsuppgifter knutna till 

skolbiblioteksverksamheten. Det förenklar också för folkbibliotek och skolbibliotek att 

upprätta gemensamma verksamhetsplaner och -berättelser, dela resurser när båda 

organisationerna har att vinna på det, samt teckna gemensamma avtal - till exempel för 

bibliotekssystem och e-resurser. Skolbibliotek ska också, om de drivs av en kommunal 
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huvudman, ingå i det kommunala bibliotekets biblioteksplan. Syftet med detta är enligt KB 

att ”skolbiblioteken, folkbiblioteken så väl som all annan kommunal biblioteksverksamhet 

bör ingå i de kommunala biblioteksplanerna för att gynna en ökad resurssamordning och 

utjämna resurstillgången.” (Ranemo, 2015: 4). Detta underlättas om skolbibliotek och 

folkbibliotek har samma ledning. 

 

 

3.6 Bemanning - plats, likvärdighet och kompetens 

Bemanningsfrågan är en annan brännpunkt i skolbiblioteksdiskursen. På en övergripande 

nivå landar diskussionen ofta i tre frågor: Vilka ska bemanna biblioteket, i vilken 

utsträckning ska skolbiblioteket bemannas och vad ska personalen göra? På en praktisk nivå 

uppstår några minst lika relevanta frågor: Hur ska små skolor ha råd med kvalificerad 

personal och hur ska kommuner och skolor som har svårt att rekrytera kvalificerad personal 

ordna med bemanningen på ett sätt som garanterar att eleverna får en likvärdig utbildning? 

 

Frågan om vilka som ska bemanna skolbiblioteken har, som redan nämnts, både förts länge 

och varit infekterad. Denna historik är viktig att vara medveten om i arbetet med 

skolbiblioteksutveckling, eftersom den fortfarande påverkar aktörernas tankar om 

skolbiblioteksutveckling och -verksamhet. Detta är något som behöver bemötas på ett bra och 

Figur 3: Illustrerar hur skol- och folkbibliotek kan ha nytta av att organiseras gemensamt även om de har olika inriktning 

på sina verksamheter. Inte minst underlättar det resurssamordning. Blått representerar skolbiblioteket, rött representerar 

folkbiblioteket. Det överlappande fältet i venn-diagrammet representerar de möjligheter till ömsesidigt stärkande 

samarbeten som finns skol- och folkbiblioteksverksamheter emellan.  
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medvetet sätt, för att undvika att samtalet faller tillbaka på gamla låsningar. Som det ser ut 

idag är det långt ifrån självklart att det bland skolbibliotekspersonalen finns utbildade 

skolbibliotekarier eller kvalificerade lärarbibliotekarier,27 även när det finns personal som 

tituleras skolbibliotekarie. Det är vanligt att skolbiblioteken fungerar som en delsyssla för 

andra personalkategorier, till exempel att lärare har en mindre del av sin tjänst avsatt för att 

sköta bokinköp och ordning i skolans bibliotekslokal, eller att skolbiblioteken har fått ta 

rollen som lämplig arbetsplats för anställningsskyddad kommunal personal i behov av 

omplacering. Frågan om vilka som bemannar skolbiblioteken skulle behöva undersökas 

vidare. 

 

Resultatet av detta är att begreppet “skolbibliotekarie” inte nödvändigtvis signalerar kvalitet 

och kvalificerad specialistkompetens eller uppfattas som att det definierar en profession. 

Istället kan skolbibliotekarie-titeln rymma en bred population vars insatser, inställning, 

engagemang och kunskaper om bibliotek och biblioteksverksamhet varierar kraftigt. Detta 

påverkar förstås synen och förväntningarna på skolbiblioteksverksamheten och därtill 

möjligheterna att driva utvecklingsarbete. Det innebär också en påverkan på skolbibliotekens 

integritet resursmässigt, eftersom personal som rekryterats på andra grunder än sin kompetens 

har svårt att hävda att skolbibliotekets arbetsuppgifter är viktiga att prioritera. Det är då lätt 

hänt att bibliotekets personal uppfattas som ett slags personalreserv, tillgänglig för andra 

arbetsuppgifter då behov uppstår.  

 

Denna typ av bemanningspolitik blir djupt problematisk för möjligheterna att arbeta för 

uppdaterade och kvalificerade skolbiblioteksverksamheter som baseras på beprövad 

erfarenhet och vetenskaplig grund. I värsta fall innebär detta att det ses som “good enough” 

att skolbiblioteket bemannas av oengagerad, okvalificerad och frånvarande personal med en 

mycket grund arbetsbeskrivning - om det bemannas alls. Med dessa förväntningar i ryggen 

kan skolan ha svårt att se och förstå vikten och behovet av en utbyggd och kvalificerad 

skolbiblioteksverksamhet. Sett i ljuset av den tidigare nämnda fackliga striden mellan lärare 

och bibliotekarier om vilken yrkesgrupp som var mest kompetent och kvalificerad för att 

bemanna landets skolbibliotek blir denna utveckling beklämmande (Se: Kapitel 2). 

 

                                                 
27

 Begreppet lärarbibliotekarier används på olika sätt. Inom ramen för denna uppsats menas personal som är 

lärare i grunden men som efter vidareutbildning huvudsakligen arbetar med biblioteksverksamhet. 
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Men det finns också goda exempel på djupt engagerad skolbibliotekspersonal som bedriver 

fin skolbiblioteksverksamhet utan att ha en formell bibliotekarie- eller lärarutbildning. Dessa 

personer har en rättmätig yrkesstolthet, de har genom eget driv tillägnat sig kunskaper om 

bibliotek och biblioteksverksamhet och är i många fall till stor del självlärda. I arbetet med 

praktisk skolbiblioteksutveckling är det därför viktigt att förhålla sig ödmjuk och öppen 

gentemot befintlig personal och verksamhet - oavsett formella kvalifikationer. En målsättning 

behöver därför vara att hitta en modell för skolbiblioteksutveckling som inkorporerar det som 

fungerar samtidigt som den innebär en fördjupning av verksamheten i kvalitet och 

kompetens.  

 

Men det är också viktigt att ta fasta på att det finns viktiga aspekter av 

bibliotekariekompetensen som är svåra att tillägna sig utan en formell utbildning. Det gäller 

inte minst kompetens som 1) gör det möjligt att utbilda och handleda inom 

informationssökning och -kompetens, 2) ger tillräcklig kunskap om forskning och utveckling 

inom BIV-området för att kunna planera verksamhet utifrån skolans läroplaner – det vill säga 

en verksamhet som matchar undervisningen och på djupet bidrar till att höja nivån på 

elevernas kunskapsutveckling 3) ger redskap för långsiktig verksamhetsplanering och -

utveckling baserad på relevant överbyggnad och teoretiska perspektiv, 4) gör bred och djup 

omvärldsbevakning möjlig, tillsammans med en sammanhållen överblick över verksamheten. 

Just det ökande behovet av informationsvetenskaplig kompetens innebär också att BIV-

utbildade skolbibliotekarier blir allt mer relevanta för elevernas kunskapsutveckling. Därför 

är det också angeläget att ta fasta på att det finns ett reellt behov av utbildade 

skolbibliotekarier och att dessa bör finnas med som en självklar del av skolans verksamhet. 

 

Ett annat område som kräver problemlösning är tillgången till och möjligheten att anställa 

kvalificerad personal. Vissa kommuner, ofta de där utbildningarna är lokaliserade, har 

tillgång till ett överflöd av kompetent och behörig personal. I andra kommuner är detta en 

bristvara, även när det gäller de mest attraktiva tjänsterna. Skolor skiljer sig också åt 

sinsemellan när det gäller ekonomi och elevunderlag, vilket innebär att en liten skola inte kan 

erbjuda samma sorts tjänst som en stor skola sett till arbetstid, fortbildning och resurser. 

Samtidigt har alla elever i Sverige enligt lag rätt till en likvärdig utbildning, oavsett hur stor 
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skola individen råkar gå på eller var skolan ligger28. Därför torde en annan målsättning för 

skolans huvudmän - i det här fallet kommunen - vara att se till att även 

skolbiblioteksverksamheten blir så likvärdig som möjligt.   

3.6.1 Skolbiblioteksprojektet: Bemanning 

Utmaningen med att lösa bemanningsfrågan i skolbiblioteksprojektet var komplex. Vi ville 

hitta ett sätt att 1) ta vara på det som fungerade; 2) tillföra kvalificerade skolbibliotekarier; 3) 

hitta en lösning som garanterade kommunens elever så likvärdig tillgång till 

skolbiblioteksverksamhet som möjligt samt; 4) hitta en modell som samtidigt skulle göra det 

möjligt att bedriva kvalitativ skolbiblioteksverksamhet baserad på beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund, därtill; 5) basera skolbiblioteksverksamheten på samarbete och 

integration i skolans övriga pedagogiska verksamhet. Kiruna är dessutom en av kommunerna 

i landet där rekryteringen av utbildad personal kan vara en utmaning. Likvärdighetsfrågan 

fick hög prioritering i arbetet eftersom, som det står i Kiruna kommuns biblioteksplan för 

2016 – 2017: 

Då skolorna varierar mycket i storlek medför detta att det ekonomiska utrymmet för skolbiblioteken 

och standarden på varierar kraftigt mellan olika skolbibliotek på lokal nivå i dagsläget. Att ta fram ett 

förslag på en likvärdig skolbiblioteksverksamhet är en av de viktigaste utmaningarna för 

arbetsgruppen. 

(Salomonsson. 2016: 9) 

 

Lösningen kunde finnas i IFLAs riktlinjer för skolbibliotek, 2nd edition (2015). I den 

inledande sammanfattningen av riktlinjerna står om bemanning av skolbibliotek att: 

Eftersom skolbibliotekens roll är att underlätta undervisning och lärande behöver skolbibliotekens 

tjänster och verksamhet ledas av yrkesutbildad personal med samma utbildnings- och förberedelsenivå 

som klasslärare.   
Om skolbibliotekarier förväntas ta på sig en ledarroll i skolan måste de ha samma utbildnings- och 

förberedelsenivå som andra ledare i skolan, såsom skoladministratörer och lärandespecialister. De 

operationella aspekterna för skolbibliotek hanteras lämpligast av utbildad kontorspersonal och 

teknisk stödpersonal för att se till att skolbibliotekarierna får den tid som behövs för de delar av 

yrkesrollen som rör undervisning, administration, samarbete och ledarskap. 
(Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015a: 7-8. Mina markeringar)29 

                                                 
28

 Jfr. Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 8 §: “Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser i denna lag.” och 9 § “Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform 

och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” 
29

 Jfr. “Because the role of school libraries is to facilitate teaching and learning, the services and activities of 

school libraries need to be under the direction of professional staff with the same level of education and 

preparation as classroom teachers.   
Where school librarians are expected to take a leadership role in the school, they need to have the same level 

of education and preparation as other leaders in the school, such as school administrators and learning 

specialists. The operational aspects of school libraries are best handled by trained clerical and technical 

support staff in order to ensure that school librarians have the time needed for the professional roles of 
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Undervisningsmässigt anser författarna att skolbibliotekarien ska fokusera på ”främjande av 

litteracitet och läsning, undervisning i medie- och informationskunnighet, forskningsbaserad 

undervisning, teknikintegration och yrkesutveckling för lärare.” (ibid: 11) 

 

Bibliotek och skolbibliotek bemannas idag av en bred uppsättning yrkesgrupper med 

varierande kompetenser och bakgrund. Detta ökar möjligheterna till specialisering. Nyckeln 

till att lösa den gordiska bemannings-knuten var i det här fallet att tänka arbetsuppgift och 

rollfördelning istället för lokal stationering, samt att tänka nätverk istället för fysisk plats. 

Skolbibliotekariens roll är att undervisa, söka och genomföra samarbeten, inta en 

ledarskapsroll och bedriva skolbiblioteksverksamhet på en övergripande nivå. Det är en 

flexibel arbetsbeskrivning som inte nödvändigtvis behöver vara knuten till en enskild 

bibliotekslokal. I IFLA:s skolbiblioteksmanifest står att bibliotekarierna bör fokusera på de 

kvalificerade arbetsuppgifterna, medan den vardagliga driften av skolbibliotekslokalen och 

hanteringen av medier och materiella resurser däri “hanteras lämpligast av utbildad 

kontorspersonal och teknisk stödpersonal” (Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015a: 7-8.). 

Detta innebär att det inte behöver finnas utbildade skolbibliotekarier anställda på varje 

enskild skola för att den vardagliga driften på skolbiblioteket ska fungera. Den lokalt knutna 

personalen kan anpassas utifrån skolans förutsättningar. 

 

I den organisationsmodell (Figur 4) som arbetsgruppen presenterat är skolbibliotekarierna 

organiserade i distrikt, snarare än knutna till en fysisk lokal. Skolbibliotekarierna utgår från 

en skolbibliotekscentral, som även fungerar som en central för skolbibliotekens gemensamma 

materialresurser. På skolbibliotekscentralen finns också administrativ personal, som hanterar 

logistik, samordning och central administration. Det går också att tänka sig att en teknisk 

stödpersonal, med ansvar för skolbibliotekens IT-resurser, knyts till skolbibliotekscentralen 

eller till den kommunala biblioteksorganisationen i sin helhet (då skolbibliotek och 

folkbibliotek organiseras under en gemensam bibliotekschef). Skolbibliotekarien fokuserar på 

de arbetsuppgifter som hör till yrkesrollen och handleder den personal30 som sköter 

skolbibliotekets lokala ruljangs med logistik, mediehantering och liknande.  

                                                                                                                                                        
instruction, management, collaboration, and leadership.” (Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015b. IFLA:s 

School Library Guidelines) 
30

 I modellen benämnd “Biblioteksassistent”, vilket snarare ska ses som ett samlingsnamn för berörda 

arbetsuppgifter än som en yrkestitel 
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Figur 4: Modell med flödesschema över hur arbetsgruppen tänker sig att skolbiblioteksverksamheten i en kommun som 

Kiruna kan fungera (”Kirunamodellen för kommunövergripande skolbiblioteksverksamhet”). Se Bilaga 1: 5 

Som en del i skolbibliotekariernas arbetsuppgifter ingår att stötta den administrativa 

personalen vid behov, men en skolbibliotekarie kan vara kontaktperson för flera lokala 

skolbibliotek. Denna modell gör det möjligt att anpassa den lokala bemanningen efter skolans 

storlek. På en stor skola - som Nya Raketskolan - finns ett större behov av särskilt anställd 

administrativ personal och fler timmar med en eller flera skolbibliotekarier på plats för att 

skolbiblioteksverksamheten ska fungera. På en liten skola - som Abisko skola - går det 

sannolikt att anpassa lösningen så att befintlig personal tillsammans med eleverna i stor 

utsträckning kan sköta sin bibliotekslokal tillsammans, i samband med användningen. Det är 

dock viktigt för både den kort- och långsiktiga likvärdigheten att det finns åtminstone en 

personal per skola med skolbiblioteksrelevant och uppdaterad fortbildning (till exempel 

grundläggande kunskap om bibliotekssystem och klassifikationssystem) som kan ta hand om 

vardaglig administration och logistik. I de fall den lokala personalen är organiserad under 

skolans rektor och inte under bibliotekschefen blir det viktigt att den administrativa 

personalen görs tillgänglig för skolbiblioteksrelaterad fortbildning och kompetensutveckling.  
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Flexibiliteten i organisationen gör det också möjligt att anpassa samarbetet mellan 

skolbibliotekarien och lokalt placerad personal så att informell kompetens och bra lokal 

verksamhet tas tillvara. När det redan finns aspekter av skolbiblioteksverksamheten som 

fungerar bra – till exempel kan det handla om att det finns en uppbyggd och fungerande 

struktur för bokprat och boksamtal – kan skolbibliotekarien ta ett steg tillbaka och istället inta 

en konsulentroll inför just den aktiviteten. Det är också viktigt att skolbibliotekarien tar vara 

på den lokala personalens värdefulla kunskap om och kontakter med elever och personal. Det 

går inte att nog understryka vikten av att skolbibliotekarien visserligen känner sig trygg med 

sin kompetens men också gör sitt bästa för att undvika att det går prestige i verksamhet och 

arbetsuppgifter. Att förhålla sig ödmjukt och lyhört till alla samarbeten – inklusive de 

biblioteksegna – ökar möjligheterna till en bra och positiv verksamhet.  

3.7 Materiella resurser: Biblioteksrum, medier och teknologi 

Om aktiviteterna som utgår från skolbiblioteket – det vill säga skolbiblioteksverksamheten – 

är den ena sidan av myntet så är skolbibliotekets materiella resurser den andra. De materiella 

resurserna är redskapen i arbetet med skolbiblioteksverksamhet. Där bibliotekssfären gärna 

lägger tonvikten i skolbiblioteksdiskursen på verksamhet och kompetens, har tonvikten från 

skolans sida hamnat på de materiella resurserna och logistiken som hör dit. De materiella 

resurserna är påtagliga och synliga, liksom deras administration. Även här finns en instabilitet 

i diskursen: Är böcker ute eller inne? Kanske räcker det med databaser och tillgång till 

Internet för informationssökning? Måste det finnas en bibliotekslokal? Räcker det med en 

boksamling? Räcker det att ha ett folkbibliotek i närheten? Skolinspektionens kravlista kan 

återigen användas som vägledning: 

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek: 
1.Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från 

skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för 

att bidra till att nå målen för denna. 
2.Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. 
3.Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

(Skolinspektionen, 2016.) 

 

Det måste finnas böcker och det måste finnas ett skolbibliotek i de egna lokalerna eller på 

rimligt avstånd. Där ska också finnas informationsteknik och andra medier än böcker. Ett 

folkbibliotek kan nog användas som materialresurs – om det är anpassat till elevernas behov 

anpassat till elevernas behov (i egenskap av elever) och för att hjälpa eleverna ska nå målen 

med sin utbildning. Eftersom detta inte ingår i folkbibliotekens uppdrag torde det i realiteten 
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vara kombinerade folk- och skolbibliotek som i så fall gäller. I Skolinspektionens 

informationsblad finns ytterligare klargöranden. Där uppmärksammas att “[...]skolbiblioteket 

är en ”gemensam och ordnad resurs” av information. Det innebär en fysisk lokal där 

biblioteket finns, till skillnad från till exempel att det finns böcker spridda i olika klassrum.” 

(Skolinspektionen, 2011: 7). Det påpekas också att “Enligt propositionen inför den nya 

skollagen ska organiseringen av skolbiblioteksverksamheten vara flexibel och tillgången till 

skolbibliotek kunna ordnas på olika sätt, beroende på de lokala förhållandena vid varje 

skola.” (ibid: 5). 

 

Vad innebär det då att skolbiblioteket är anpassat efter elevernas behov sett till materiella 

resurser och redskap? IFLA rekommenderar ett betydligt närmare samarbete 

skolbibliotekarier och skolpersonal emellan än vad som är möjligt i en 

folkbiblioteksverksamhet: 

Skolbibliotekarierna samarbetar med administratörer och lärare för att utarbeta ledande 

principer som styr skapandet och underhållet av bibliotekens bestånd av utbildningsmaterial. De 

ledande principerna för beståndshanteringen måste vara grundade i läroplanen och skolsamhällets 

särskilda behov och intressen, och spegla mångfalden utanför skolan. Principerna klargör att 

beståndsuppbyggnad är ett gemensamt arbete och att lärarna, som är ämnesexperter med värdefull 

kunskap om de egna elevernas behov, har en viktig roll att spela när det gäller att bidra till att 

bygga upp biblioteksbestånd. Det är även viktigt att se till att skolbibliotek förvärvar resurser som 

har skapats både lokalt och internationellt och som speglar de nationella, etniska, kulturella, 

ursprungsfolkliga och andra unika befolkningsidentiteterna hos medlemmarna i skolsamhället.  
(Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015a: 8. Mina markeringar)31 

 

Återigen finns här en fråga om likvärdighet. Det är ett arbetsintensivt upplägg som IFLA 

förespråkar. Som Skolinspektionen skriver: “Kraven på skolbibliotekets funktion gäller lika 

för alla skolor. Det ekonomiska bidraget för skolbibliotek till fristående skolor kan dock vara 

mycket litet för små skolor. Det samma kan gälla för fördelningen av pengar till kommunala 

skolor.” (Skolinspektionen, 2011: 7). En större skola har ekonomiska resurser för ett större 

biblioteksbestånd än en liten skola, sannolikt gäller detsamma investeringar i 

informationsteknologi och databaser.  

 

                                                 
31

 Jfr. “School librarians work with administrators and teachers to develop policies that guide the creation and 

maintenance of the library’s collection of educational materials. The collection management policy must be 

based upon the curriculum and the particular needs and interests of the school community and reflects the 

diversity of society outside the school. The policy makes it clear that collection building is a collaborative 

endeavour and that teachers, as subject experts with valuable knowledge about the needs of their students, have 

an important role to play in helping to build library collections. Also vital is ensuring that school libraries 

acquire resources that have been created both locally and internationally and that reflect the national, ethnic, 

cultural, linguistic, indigenous, and other unique population identities of members of the school community.” 

(Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015b: 8) 



58 

Det råder i stort sett konsensus mellan skoldiskursen och biblioteksdiskursen om att 

skolbibliotekets resurser ska vara ordnade. Vad detta i praktiken innebär och vem som ser till 

att det uppnås kan variera, men det är nödvändigt att det finns något slags system för att hitta 

bland bibliotekets medier och administrera lån. En fungerande låneverksamhet (tillsammans 

med talbokstillstånd och bibliotekspersonal) är också ett kriterium för att skolbiblioteket ska 

kunna få talbokstillstånd och rätt att förmedla tillgång till talbokstjänsten Legimus. Talböcker 

och Legimus är medietjänster som är undantagna upphovsrätten till förmån för att medier ska 

kunna göras tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. Det innebär att en elev, 

som av någon anledning kopplad till funktionalitet har svårt att tillgodogöra sig en tryckt text, 

gratis kan få tillgång till samma litteratur som sina kamrater men i anpassad form. Tillgång 

till Legimus är en viktig åtgärd för att uppfylla lagtexten om att särskilt prioritera människor 

med funktionsnedsättningar, tillsammans med att tillhandahålla andra anpassade medier och 

redskap, samt tillgänglighet i fysiska lokaler. Vad gäller den andra prioriterade gruppen, 

människor med annat modersmål än svenska, sker kompletterande medieförsörjning via inlån 

från folkbiblioteket - som i sin tur vid behov kan förmedla depositioner från Internationella 

biblioteket.  

 

Att en person har ett annat modersmål än svenska ger inte i sig rätt till talbokstillstånd eller 

tillgång till Legimus. Däremot har personer med annat modersmål än svenska som dessutom 

har en (temporär eller mer långsiktig) funktionsnedsättning lika stor rätt till talböcker och 

Legimus som en person med svenska som modersmål. Detta kan vara svårt att upptäcka, 

vilket gör det extra viktigt att skolbiblioteket har nära kontakt med de lärare och andra 

personer i skolan som har kompetensen att känna igen dessa elever. Överhuvudtaget är 

kommunikationen mellan skolbibliotek, lärare samt övrig skolpersonal och, förstås, eleverna, 

mycket viktig för att se till att de materiella resurserna är aktuella och väl anpassade efter de 

behov som finns på skolan.  

3.7.1 Skolbiblioteksprojektet: Materiella resurser 

För att garantera en likvärdighet i utbudet skolbiblioteken emellan föreslog arbetsgruppen en 

modell i tre steg. Steg 1 är att varje skola skulle ha ett fast utbud av skön- och facklitteratur 

som utgår från en “Kiruna-kanon” framarbetat och kontinuerligt reviderat i ett 

kommunövergripande samråd mellan skolbibliotekarier, lärare, speciallärare och andra 

inblandade professioner. Detta fasta utbud är ett steg för att tillfredsställa lagens krav på att 
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det på skolan ska finnas en gemensam och ordnad resurssamling. I sammansättningen av 

denna kanon skulle särskild vikt läggas vid litteratur och medier som har lokal anknytning 

och “[...] som speglar de nationella, etniska, kulturella, ursprungsfolkliga och andra unika 

befolkningsidentiteterna hos medlemmarna i skolsamhället.” (Schultz-Jones och Oberg 

(Red.). 2015a: 8). En fördel med att det finns ett likadant grundutbud på varje skola är också 

att alla Kirunas elever får tillgång till gemensamma litterära referensramar, vilket kan öka 

möjligheterna för litterära samtal barn och ungdomar emellan. Denna kanon skulle ses som 

ett minimibestånd, som skolorna självklart skulle kunna fylla på med annan litteratur också 

vid behov. 

 

Steg 2 är en gemensam skolbibliotekscentral för kommunens skolor, varifrån skolorna kan 

beställa depositioner vid behov. På skolbibliotekscentralen skulle det bland annat finnas 

klassuppsättningar av böcker (tillsammans med lärarhandledningar), paket med litteratur som 

utgår från vanliga temaarbeten, ett utbud av litteratur på andra språk än svenska (med särskilt 

fokus på modersmålsundervisning), anpassade material för elever med kortsiktiga eller 

långsiktiga funktionsnedsättningar, resurser för pedagogisk personal och 

kompetensutveckling, en mediebank av icke-tryckta medier, samt en litteratursamling för 

långlån till de lokala skolbiblioteken. Skolbibliotekscentralen skulle också kunna vara 

behjälplig vid upphandling av gemensamma elektroniska resurser. 

 

Ett möjligt steg 3 är att skolbiblioteken, via folkbiblioteket, skulle kunna få tillgång till de 

samlade resurserna från bibliotekssamarbetet i Norrbotten. Alla kommunala bibliotek i 

Norrbotten delar bibliotekssystem (Mikromarc) och genom bibliotekssystemen även 

samlingar. Låntagarna i Norrbotten kan utan kostnad beställa och låna böcker från alla 

folkbibliotek i länet. Frågan om ifall skolbiblioteken skulle kunna ta del av låneutbytet är en 

förhandlingsfråga som är beroende av överenskommelser och logistik med parter utanför 

Kiruna kommun. Att göra sådana förhandlingar har inte funnits inom arbetsgruppens 

befogenheter. Men eftersom denna typ av regionala samarbeten blir alltmer vanliga, och 

eftersom det möjligen kan vara av intresse även för andra som arbetar med att ta fram förslag 

på skolbiblioteksorganisationer, är det en tankegång som förtjänar att undersökas.  

 

Skillnaden vad gäller lån från länssamarbetet gentemot lån från skolbibliotekscentralen är att 

lån från länets bestånd måste lämnas tillbaka eller lånas om tidigare eftersom de följer länets 

låneregler. Skolbibliotekscentralens lån kan organiseras utifrån skolornas behov. Lån från 
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länet (och från kommunens eget folkbibliotek) skulle med andra ord potentiellt kräva en 

tätare och mer komplicerad logistik mellan folkbibliotek/skolbibliotekscentral/skolbibliotek. 

Men det skulle också innebära att folkbibliotekets resurser (tillsammans med det redan 

befintliga bokbussamarbetet) i ännu högre grad skulle bli tillgängliga för de barn och 

ungdomar som annars har för långt till närmaste folkbibliotek för att kunna besöka 

folkbiblioteket regelbundet. 

 

Det finns redan idag några skolbibliotek med i bibliotekssystemet, till exempel 

gymnasieskolan i Piteå, Strömbackaskolans, bibliotek. Skolbiblioteket använder Mikromarc 

för att organisera och hantera sitt eget bestånd. Strömbackaskolans bestånd syns och de kan 

se länets bestånd, men de lånar inte själva ut medier. Även Kirunas skolor kan använda det 

gemensamma systemet för att organisera sina medier, gärna tillsammans med ett gemensamt 

klassifikationssystem. Fem av kommunens större skolor har redan hängavtal i förhållande till 

folkbibliotekets avtal, och skulle kunna använda bibliotekssystemet redan idag förutsatt att 

tekniska förutsättningar och specialistkunskap fanns. Fördelarna med att använda samma 

system som folkbiblioteket är bland annat 1) att elever och personal får en biblioteksvana 

som de kan ta med sig även utanför skolan; 2) att distriktsskolbibliotekarierna kan fungera 

som samordnande handledare och vägledare i båda systemen; 3) att det finns möjligheter till 

gemensam kompetensutveckling för alla skolbiblioteksrelaterad personal; 4) att skolbibliotek 

och folkbibliotek kan samarbeta kring upphandlingar och teknisk personal; 5) att det redan 

finns kompetens kring bibliotekssystemet tillgänglig i kommunen. 

3.8 Ekonomi och synergi 

Ekonomi är en faktor som inte går att bortse från när det gäller skolbibliotek och 

skolbiblioteksutveckling. Limberg och Hampson Lundh skriver: 

[Det är] otvivelaktigt så att dominerande förhandlingar om skolbibliotek sker på kommunal nivå och 

ofta är relaterad till ekonomiska spörsmål. Att förstärka resurser till skolbibliotek så att de alla 

motsvarar KB:s kriterier för skolbibliotek skulle medföra betydande kostnader. […] att förhandlingarna 

sker i anslutning till beslut om kommunala budgetar är rimligt att utgå ifrån. Sådana förhandlingar 

kräver både symboliska och sakliga argument.  

(2013b: 36) 

 

Om det inte vore för ekonomiska begränsningar så skulle sannolikt skolbiblioteksdiskursen 

vara annorlunda strukturerad. Som tidigare har nämnts delar alla tre aktörer – skola, politik 

och bibliotek – värderingen att när det gäller skolverksamhet så ska elevernas måluppfyllelse 

och bästa stå i centrum. Samtidigt är den krassa verkligheten att resurserna är begränsade, att 
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kärnverksamheten ska prioriteras och att utgifterna måste vara väl motiverade. Personal är 

dyrt, högt kvalificerad personal som bedriver en komplex verksamhet är dyrare. Tekniska 

investeringar är också dyrt, både i inköpskostnader och i löpande kostnader för underhåll och 

kompetensutveckling. Tryckta medier har ett inköpspris, men sedan finns de tillgängliga – 

med visst svinn – tills de har slitits ut eller av aktualitetsskäl gallrats och ersatts av nytt.  

 

För biblioteksprofessionen är det självklart att en ordentlig skolbiblioteksverksamhet 

bemannad med BIV-kompetens bör vara en central resurs i skolan. Kunskapen om det egna 

ämnet och den egna professionen gör att behovet syns med all önskvärd tydlighet. Men som 

redan har lyfts är kunskaperna om vad BIV-området har att erbjuda begränsade inom skolan 

och de präglas bland annat av ”olika aktörers tidigare erfarenheter och skolans 

förutsättningar” (Francke och Gärdén. 2013: 180). Om det är så att lärare tenderar ”att ha en 

avgränsad och begränsad uppfattning av vad informationskompetens innebär” (Francke och 

Gärdén. 2013: 179), att de främst förknippar informationskompetens med ”IKT och 

datoranvändning” (ibid.), samt ”i många fall underskattar de svårigheter de utsätter elever för 

genom krav på självständig informationssökning” (ibid.), så kan de inte heller veta vad ett 

skolbibliotek har att erbjuda, eller vad som förväntas av dem i ett samarbete. Långt mindre är 

de i en position att uppfatta det som självklart att en utvecklad skolbiblioteksverksamhet är 

eller ska finnas som en naturlig del i deras skolsfär – eller att deras ledning skulle se det så – 

särskilt när det skulle innebära en belastning på resurser som redan är knappa. Att rektorer 

ofta har en bakgrund som lärare torde påverka, vilket också är en av anledningarna till att det 

kan vara en fördel om skolbibliotekarierna har en chef som är särskilt intresserad av 

biblioteksfältet och kan representera skolbiblioteket på ledningsnivå. Här finns en stor 

utmaning för BIV-området och landets skolbibliotekarier – åtminstone så länge som det inte 

är mer självklart att skolbiblioteket som pedagogisk resurs ingår i utbildningsvetenskaplig 

forskning, lärarutbildning och -fortbildning. Det är också en anledning till varför det är 

viktigt för BIV-området i allmänhet och skolbibliotekarier i synnerhet att sätta sig in i vad 

som händer på skolans forskningsfält och verksamhetsområde. 

 

Att bygga upp en gedigen skolbiblioteksverksamhet med alla delar som rekommenderas BIV-

fältets forskning och beprövade erfarenhet är en stor investering. Som systemet ser ut idag 

ska kostnaderna för skolbibliotek täckas av skolpengen som tilldelas skolorna per elev. 

Skolpengens storlek bestäms av kommunen och är samma för alla elever, med ett tillägg för 

elever i stort behov av särskilt stöd. Hur skolpengen används inom den enskilda skolan 
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beslutas sedan av rektor. För att få en uppfattning om hur de ekonomiska förutsättningarna 

för skolbibliotek har sett ut i Kiruna kommun kan vi titta på Statistiska centralbyråns statistik 

över ”Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola efter kommun. 

År 2000 – 2013” (SCB (Statistiska centralbyrån). 2014.): 

 

Där kan vi se att utgiftsposten där skolbibliotek ingår och ska samsas med andra utgifter, 

”Grundskolan, kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibl (kr)”, är mycket liten 

jämfört med den totala kostnaden för grundskolan per elev. Sedan 2014 ingår kostnaderna för 

skolbibliotek i Statistiska centralbyråns mer omfattande begrepp ”lärverktyg” (definition i 

fotnot)32 och hittas under rubriken ”Kostnader för kommunernas förskoleklass, grundskola 

och obl. särskola efter region. År 2014 – 2015” (SCB (Statistiska centralbyrån). 2016.). Såhär 

såg Kiruna kommuns totala utgifter (tkr) per kategori ut under 2014-2015:  

 

2014 2015 

Grundskolan, kostnad totalt för skolkommun 250235 212662 
Grundskolan, kostnad för undervisning 122199 103162 
Grundskolan, lokalkostnad 44778 36656 
Grundskolan, kostnad för lärverktyg 11127 13182 
Grundskolan, kostnad för måltider 13969 12477 
Grundskolan, kostnad för skolskjuts 11743 10836 
Grundskolan, kostnad för elevhälsa 3650 4426 
 

Det betyder att lite drygt 6 159 kr per elev gick till den övergripande kategorin lärverktyg 

under 2015, en höjning från ca 5 200 kr per elev 2014. Det är inga stora summor för en liten 

skola, som F-9-skolan i Abisko med 11 elever. Med tanke på att utgiftsposten där 

skolbibliotek ingår idag är så liten så är det sannolikt att övergången till likvärdig tillgång till 

                                                 
32 ”Lärverktyg inkluderar: Läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur; Tidningar, tidskrifter, broschyrer och 

annat tryckt material för undervisning framtagna kopior; Böcker inköpta till skolbiblioteket; Lönekostnader 

för skolbibliotekarie; Övrig skolbiblioteksservice; Utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, 

hyvelbänkar, datorer som används för undervisning i skolan; Bild- och ljudmedier, AV- centraler, 

förbrukningsmaterial, programvara för undervisning; Studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor; Resor i 

samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor m.m.; Internetanslutning och e-postadresser i skolan 

till elever och lärare; Kostnader för service och underhåll t.ex. av datorutrustning eller annan utrustning som 

används i undervisningen och kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning.” (Definition hämtad från 

Statistiska centralbyråns publikation Skolkostnader 2015: Instruktioner, sidan 11. Mina markeringar. Jag har 

även av utrymmesskäl justerat textens format från punktlista till en uppräkning.) 

 

2012 2013 

Grundskolan, kostnad totalt (tkr) 204155 223716 
Grundskolan, kostnad totalt per elev (kr) 106414 116519 
Grundskolan, kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibl (kr) 9616 9878 
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kvalificerad skolbiblioteksverksamhet skulle kräva en avsevärd ökning i de ekonomiska 

resurserna som går till skolbibliotek.  

 

På riksnivå uttrycks ambitionen om att skolbiblioteken ska vara befolkade av utbildad 

personal och det finns ansatser för att stödja en sådan utveckling. Under 2016 infördes 

möjligheten för skolbibliotekens huvudmän att söka statsbidrag för personalförstärkning i 

skolbibliotek. Syftet med statsbidraget är att ”öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja 

elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling” (Skolverket, 2016a) och 

pengarna ska gå till att förstärka skolbibliotekens bemanning, specifikt med ”anställda med 

utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap” (ibid.). I första ansökningsomgången 

2016 hade Skolverket 14,5 miljoner kronor att fördela och det inkom ansökningar om 29,5 

miljoner kronor. Tanken med statsbidraget är inte att det ska bekosta en hel 

skolbiblioteksverksamhet utan att de ska stärka de skolbibliotek som redan antas finnas då det 

finns lagkrav på det. I SFS 2016:370, förordningen om statsbidrag för personalförstärkning i 

skolbibliotek beskrivs hur stadsbidraget beräknas: 

8 § Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp som motsvarar hälften av en genomsnittlig 

heltidslönekostnad på nationell nivå för bibliotekarier och arkivarier. 

 

Om en huvudman ansöker om statsbidrag för anställning som inte omfattar eller motsvarar 

heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån. 

 

Meningen är att huvudmannen ska stå för andra hälften av lönekostnaden. Det går med andra 

ord inte att lösa frågan om ekonomisk resursfördelning enbart genom att söka detta 

statsbidrag, det är en fråga om långsiktig prioritering och ambition från huvudmannens sida.  

3.8.1 Skolbiblioteksprojektet: Ekonomi och synergi 

Ambitionen i arbetsgruppen var att hitta en skolbibliotekslösning där skolan och det 

kommunala biblioteket tillsammans kunde erbjuda Kirunas elever en likvärdig och 

kvalificerad skolbiblioteksverksamhet av hög kvalité, där alla elever skulle få samma 

möjligheter oavsett var i kommunen de bor. Ekonomiska beslut och utformning av 

skolbibliotekens finansiering låg utanför arbetsgruppens ansvar och mandat. Att komma fram 

till hur ett sådant projekt ska finansieras, och av vem, är en diskussion som hör hemma på 

ledningsnivå och på politisk nivå. Det går dock inte att formulera ett förslag för verksamhet 

och samverkan utan att samtidigt ge förutsättningar för framtida diskussioner om 

finansiering. De ekonomiska förutsättningarna står – inte oväntat – för den största 
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utmaningen för kommunal skolbiblioteksutveckling. Eftersom det är ofrånkomligt att en 

kommunövergripande satsning på skolbiblioteken behöver ekonomiska resurser var det 

viktigt dels att visa på vad en kvalificerad skolbiblioteksverksamhet kan erbjuda, dels att 

arbeta för att utforma förslaget på ett sätt som skulle hålla kostnaderna nere. Rektor Anita 

Rönnebro, som var med i styrgruppen, lyfte tidigt frågan om de små skolornas begränsade 

ekonomiska möjligheter. Likvärdigheten blev ett centralt värde och en gemensam plattform i 

arbetsgruppens diskussioner.  

 

Den modell som arbetsgruppen presenterade förutsätter en gemensam och i någon mån 

solidarisk finansiering, som beräknas utifrån det totala antalet elever på de skolor som vill ta 

del av samarbetet. Detta ger ett skolbibliotek med en verksamhet som blir betydligt billigare 

än om varje enskild skola skulle stå för alla kostnader själv och som gör det möjligt för 

mindre skolor att ha ett utvecklat skolbibliotek. Inspiration hämtades från Norrbottens 

bibliotekssamarbete, där kommunerna delar upp kostnaderna för e-böcker utifrån antal 

invånare så att en kommun med många invånare betalar mer för tjänsten än en kommun med 

få invånare – oavsett hur många e-böcker som lånas inom varje kommun. På så sätt har 

kommuner med mindre skatteunderlag råd att erbjuda lika bra e-bokstjänst som 

befolkningsrikare kommuner med fler skattebetalare. Till exempel innebär tanken om 

distriktsskolbibliotekarier med utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap att det blir 

möjligt för små skolor, som inte själva skulle kunna anställa kvalificerad personal, att erbjuda 

sina elever kvalificerad skolbiblioteksverksamhet. Samtidigt innebär modellen 

resurssamordning som ger synergieffekter även för större skolor. För att citera projektplanen 

så blir det en effektiv (och kostnadseffektiv) organisation med: 

En skolbibliotekscentral med delade mediakostnader och en delad mediebank med högre 

utnyttjandegrad och större möjligheter till uppdaterat utbud; delade licens- och 

materialkostnader; gemensamma utbildningsinsatser och inte minst möjligheten att centralt 

rekrytera kompetent skolbibliotekspersonal, inklusive utbildade skolbibliotekarier, som 

kommer alla skolor tillgodo genom att arbetet organiseras utifrån distrikt och utbudsgarantier. 

(Bilaga 1: 2) 

 

Gemensamma inköp till skolbibliotekscentralen innebär att det blir möjligt att ständigt förnya 

beståndet i det lokala skolbiblioteket genom cirkulation av depositioner. En stor, gemensam 

organisation har bättre möjligheter att förhandla fram bra avtal än små, enskilda 

organisationer. Personalkostnaderna för verksamheten blir ändå billigare än vad de skulle ha 

varit för motsvarande verksamhet för en enskild skola, eftersom skolorna delar på 

kostnaderna för centralt placerad personal. Eftersom de utbildade skolbibliotekarierna är 
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centralt placerade är detta också troligtvis den dyraste personalkostnaden. En teknisk personal 

knuten till centralen kan också vara ett sätt att göra det möjligt med underhåll och 

uppdatering av skolbiblioteket på en nivå som inte vore möjlig annars. Eftersom den centrala 

skolbiblioteksverksamheten är knuten till folkbiblioteket och eftersom eventuell lokal 

skolbibliotekspersonal har tillgång till handledning, samtal och fortbildning tillsammans med 

central personal stärks också möjligheterna till lokal skolbiblioteksutveckling. 

 

För diskussionens skull presenteras två hypotetiska upplägg (A och B) för 

skolbiblioteksorganisationens finansiering: 

 

A. 

En finansiering med elevantal som beräkningsgrund (elever x schablonsumma = 

finansiering av central skolbiblioteksverksamhet) kan antingen ske genom att 

skolbiblioteksverksamheten ses som en egen organisation med egen budget som 

tillgodoses direkt av politiken, eller genom att de deltagande skolorna betalar en 

summa per elev som dras från elevpengen. Politiken kan höja eller sänka skolpengen, 

men inte bestämma hur den ska användas, så en modell där skolorna betalar för en 

central skolbiblioteksverksamhet vilar på att tillräckligt många av kommunens 

rektorer är intresserade av att delta i ett centraliserat skolbibliotekssamarbete med det 

kommunala biblioteket. Det innebär också att diskussioner behöver föras kring nivån 

på verksamheten och hur stor del av skolpengen som ska gå dit. Rektors rätt att 

bestämma över sin/sina skolors ekonomi är reglerat i skollagen: 

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och 

ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika 

förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har 

det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.  

(SFS 2010:800) 

 

Det måste också påpekas att det är viktigt att se till att det finns en långsiktighet om 

en sådan verksamhet ska upprättas, så att det är möjligt att förutsäga de ekonomiska 

förutsättningarna och planera verksamheten. Samtidigt skulle en finansiering direkt 

knuten till skolan innebära att rektorerna skulle ha ett ekonomiskt intresse i 

skolbiblioteksverksamheten och därför en högre grad av intresse i att sätta sig in i 

skolbiblioteksfrågan och att se till att satsningen får förutsättningar för att lyckas. 
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B. 

En sannolikt mer lätthanterlig och långsiktigt stabil finansieringsmodell bygger på att 

den centrala skolbiblioteksverksamheten får sin budget direkt från politiskt håll (på 

samma sätt som folkbiblioteket – eller, med tanke på att förslaget innebär att 

bibliotekschefen skulle vara gemensam chef över både skol- och folkbibliotek – som 

ett tillskott till biblioteksbudgeten). Rektorerna styr då fortfarande över 

skolbibliotekssituationen på den egna skolan – och vissa utgifter skulle vara 

nödvändiga för att modellen skulle fungera till fullo – men en likvärdig grundtillgång 

till skolbibliotek skulle erbjudas alla. Sedan kan en rektor på en ekonomiskt starkare 

skola kanske välja att lägga pengarna på en tjänst i skolbiblioteket, medan en rektor 

på en skola med mer begränsade resurser får möjlighet att lösa den lokala ruljangsen 

på annat sätt. En fördel med att använda elevantal som beräkningsgrund är för övrigt 

att det blir möjligt att beräkna en avgift33 så att statliga och fristående skolor kan välja 

att ta del av lösningen för sina skolbibliotek.  

 

Kirunamodellen är ett försök att genom en kommunövergripande organisation ta ett 

helhetsgrepp över alla grundskolors skolbiblioteksförsörjning i ett svep. Det är en utmaning, 

både organisatoriskt och ekonomiskt. Linköpings kommun och deras satsning på 

fokusbibliotek kan sägas stå för en annan strategi. Där är skolbibliotekarierna organiserade 

under en skolbibliotekschef. Men istället för att vara placerade centralt har varje skola en 

egen fackutbildad skolbibliotekarie. Skolbiblioteksutvecklingen sker successivt, med hjälp av 

utvecklingsmedel och enligt en tidsplan där det ekonomiska ansvaret stegvis övergår till den 

enskilda skolan. När en skola har tagit över det ekonomiska ansvaret frigörs 

utvecklingsmedel så att en ny skola får möjlighet att bygga upp sin skolbiblioteksverksamhet. 

Mer om denna modell, inklusive en detaljerad beskrivning av det ekonomiska upplägget, 

finns i boken Fokusbibliotek : En utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan av Catrin 

Eriksson (2016).  

 

En annan centraliserad lösning finns i Växjö, som började utveckla kommunens 

skolbiblioteksverksamhet på övergripande skala redan vid millennieskiftet. Även i Växjö har 

skolbiblioteksverksamheten byggts ut med några skolor i taget, med stöd från den 

gemensamma resursen Skolbiblioteksforum. Den ekonomiska modellen har dock sett något 

                                                 
33 Ungefär: (elevantal x schablonavgift) + administrativa avgifter = kostnad för deltagande i central 

skolbiblioteksverksamhet. 
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annorlunda ut än Linköpings variant, med en kortare utvecklingsplan som avslutades med en 

utvärderingsfas då det beslutades om projektet skulle permanentas på de enskilda skolan. 

Under projekttiden betalades skolbibliotekariernas lön centralt. Permanentades 

skolbiblioteket togs kostnaderna till största delen över av Skolbiblioteksforum, medan 30% 

av lönen betalades av skolan. Skolbibliotekarierna anställdes av Skolbiblioteksforum men 

arbetade också som fullvärdiga medlemmar i arbetslag på respektive skola. Mer om Växjös 

skolbiblioteksmodell kan läsas i boken Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen 

(Stribe. 2007). 

 

Förutom att verksamhetens långsiktiga förutsättningar behöver säkerställas finns det också en 

risk för underfinansiering, särskilt i förhållande till behovet av bemanning. I projektplanen 

finns ett förslag på skolbiblioteksverksamhet som följer en progression från förskoleklass till 

årskurs 9 (se Bilaga 1: 7-8). Det är ett exempel på hur utbudet i en skolbiblioteksverksamhet 

med distriktsskolbibliotekarier skulle kunna se ut. Förutom genomförandet och planeringen 

av den verksamheten hör det till skolbibliotekariens arbetsuppgifter att handleda lokal 

personal, planera och göra medieinköp, driva verksamhetsutveckling, söka samarbeten, 

genomföra fortbildningar och vara behjälplig vid yrkesutveckling för lärare, samt 

administration. Om detta ska vara möjligt måste det finnas tillräckligt med tid och resurser 

inom skolbibliotekariens tjänst. Även detta är en fråga om vilken ambitionsnivå – och vilken 

ekonomi – skolbiblioteksverksamheten tilldelas. 

 

Avslutningsvis kan här också påpekas att en organisation där skolbiblioteket och 

folkbiblioteket har en gemensam chef ökar biblioteksverksamheternas tydlighet och 

utvärderingsbarhet. Dels eftersom chefen är en självklar förhandlingspart men också för att 

det krävs samordning på ledningsnivå för att kunna uppfylla kraven på översikt över 

verksamheterna i biblioteksplanen. Kommunernas biblioteksplaner ska omfatta 

skolbiblioteksverksamheten, något som Ranemo å KB:s vägnar betonar i texten 

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015: ”En av de främsta anledningarna till att kravet på 

kommunala biblioteksplaner kom till var att skolbiblioteken många gånger var eftersatta i 

landets kommuner.” (2015: 3). Verksamhetsplaner följs upp av verksamhetsberättelser, som 

summerar hur planen har genomförts. I båda fallen är det gynnsamt med en ansvarig person 

med överblick över både folk- och skolbiblioteken. Genom dessa dokument får skolan och 

politiken tydlig information om vad skolbiblioteket gör och hur verksamheten utvecklas. Det 

är även ett sätt att säkerställa likvärdigheten skolor emellan, eftersom rektorerna får möjlighet 
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att bedöma hur styrdokumentens mål- och resultatbeskrivningar har tagit sig uttryck på den 

egna skolan. Biblioteket får en årlig möjlighet att presentera sig och visa på vad en 

kvalificerad skolbiblioteksverksamhet innebär och hur den skiljer sig från folkbibliotekets 

verksamhet. Dessa aspekter är viktiga för fortsatt finansiering av verksamheterna och till 

hjälp för att ge inramning och riktning åt personalen. Tydlighet i offentliga styrdokument är 

också viktigt för att den kommunala verksamheten ska vara så genomskinlig som möjligt för 

alla inblandade, inklusive skattebetalarna. Som det står i IFLAs riktlinjer för skolbibliotek: 

Eftersom skolbibliotekens roll i undervisning och lärande inte alltid förstås väl, måste 

stödjande relationer byggas upp med skolbibliotekens intressentgrupper och främjare för att 

se till att biblioteksfinansiering och andra typer av stöd bibehålls. 

(Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015a: 8-9)34  

 

Och 

Utvärderingar bidrar till att anpassa bibliotekets program och tjänster efter skolans mål. 

Utvärderingarna visar för elever och lärare, för bibliotekspersonal och även för det bredare 

utbildningssamhället de fördelar som härrör från skolbibliotekets program och tjänster. 

Utvärderingarna tillhandahåller de belägg som behövs för att förbättra programmen och 

tjänsterna, och hjälper även både bibliotekspersonal och biblioteksanvändare förstå och sätta 

värde på dessa program och tjänster. Framgångsrika utvärderingar leder till förnyelse av 

program och tjänster såväl som till utveckling av nya program och tjänster.   

(ibid: 8)35  

                                                 
34 ”Because the role of school libraries in teaching and learning is not always well understood, supportive 

relationships need to be built with the school library’s stakeholder groups and supporters to ensure that library 

funding and other kinds of support are maintained.” (Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015b: 8) 
35  ”Evaluation helps to align the library’s programs and services with the goals of the school. Evaluation 

demonstrates to students and teachers, to library staff, and to the wider educational community the benefits 

derived from school library programs and services. Evaluation gives the evidence needed to improve programs 

and services and also helps both library staff and library users understand and value those programs and 

services. Successful evaluation leads to renewal of programs and services, as well as development of new 

programs and services.” (Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015b: 8) 
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4. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I denna avslutande diskussion återknyter analysen till uppsatsens tre forskningsfrågor med 

hjälp av tre motsvarande underkapitel. Underkapitlen kan ses som slutord för de resonemang 

som har förts kring respektive forskningsfråga uppsatsen igenom. Frågorna och de respektive 

kapitel som huvudsakligen knyts till dem är: 

 Hur kan skolbiblioteksutvecklingen vinna på att inblandade professioner hitta 

gemensamma samarbetsytor och vad finns det för hinder för att detta ska ske? 

o Kapitel 4.1 Gemensam arena – skilda synsätt 

 Varför får skolbiblioteksforskningen inom BIV-området och den specialistkompetens 

som har utvecklats inom bibliotekarieprofessionen så pass lite genomslag i den 

praktiska skolbiblioteksutvecklingen? 

o Kapitel 4.2 BIV-kompetens, professionalitet och att motivera praktik med 

evidens 

 Vilka faktorer och problemkomplex påverkar skolbiblioteksutveckling på kommunal 

nivå och vad kan vara möjliga lösningar? 

o Kapitel 4.3 Kommunal skolbiblioteksutveckling 

 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av uppsatsens slutsatser i underkapitel 4.4. 

4.1 Gemensam arena – skilda synsätt 

Utmaningarna för att få till stånd en likvärdig, kvalitativ och evidensbaserad 

skolbiblioteksverksamhet i en kommun där det inte finns en samsyn i frågan är stora, både 

ekonomiskt och kulturellt. Det finns betydande diskursiva skillnader mellan de tre aktörer 

som har studerats inom ramen för uppsatsen – inte minst mellan bibliotekssfären och 

skolsfären. Dynamiken mellan aktörerna är intressant att lägga märke till: Den ekonomiska 

makten ligger i den politiska sfären och hos rektorerna i skolsfären. Expertkunskaperna om 

skolbibliotek och skolbiblioteksverksamhet finns hos biblioteksprofessionen, men når inte 

fram till skolans professioner – vilket skulle behövas för att väcka efterfrågan. Detta gör att 

det är svårt för den enskilda skolbibliotekarien att implementera den typen av innovation som 

en evidensbaserad och kvalificerad integrerad skolbiblioteksverksamhet innebär, då skolan 

har en tendens att vara motvillig inför förändringar – särskilt på de områden som berörs av en 

sådan verksamhet. Skolsfären är i Obergs analys en organisation och en arbetsplats som ”[..] 
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formar och formas av undervisningens normer: konservatism, individualism och presentism” 

(Oberg 2009: 12. Min översättning)36. Konservatism eftersom personer som dras till ett 

yrkesliv i skolan ofta har upplevt skolans strukturer och kultur som relativt oproblematiska 

eller positiva under sin egen skolgång. Individualism eftersom lärare får fullt ansvar för sin 

undervisning redan från början, med få möjligheter till auskultation, vilket leder till att 

undervisningsförmågan uppfattas som en personligt knuten företeelse som är känslig för 

påverkan. Presentism innebär i det här fallet att ”tänka här och nu”, på grund av hög 

arbetsbelastning och låga motivatorer för utvecklingsarbete. Ytterligare ett motstånd mot 

genomgripande förändringsarbete torde vara den ständiga tidsbrist som många lärare 

upplever.  

 

Svårigheterna kring implementeringen av en integrerad skolbiblioteksmodell kan också ses i 

ljuset av begreppet profession i förhållande till vad Oberg skriver om integrerad 

skolbiblioteksverksamhet i förhållande skolans organisationskultur: 

Det är en modell som utmanar skolans traditionella kultur, särskilt kulturen med det stängda 

klassrummet med läraren i centrum för lärandet. [...] Särskilt en innovation som i själva verket är en 

bunt innovationer, i en organisation som behöver och värderar stabilitet och vars traditionella kultur 

möjligen inte välkomnar grundläggande inslag i innovationen, varav en är samarbetet mellan 

skolbibliotekarier och klassrumslärare 

(Oberg. 2009: 10. Min översättning)37 
  

Den integrerade skolbiblioteksmodellen är en verksamhetsmodell som bygger på att 

biblioteksprofessionen ska ges tillträde till en av de mest centrala aspekterna av 

lärarprofessionen: Undervisningen. Om det är något område som lärarprofessionen har agerat 

för att skydda så är det detta, vilket bland annat exemplifieras av införandet av 

lärarlegitimationer. I själva verket är det lagstadgat vilka som får undervisa i skolväsendet: 

13 § Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning 

får bedriva undervisningen. 

(SFS 2010:800. Kap. 2) 

 

Skolbibliotekarierna hör inte dit och hör inte till de undantag som lagen erkänner. Det är 

också så att ”15 § En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervisning 

som han eller hon bedriver.” (SFS 2010:800. Kap. 2), varför det också kan hända att lärare 

                                                 
36 ”[…] shapes and is shaped by the norms of teaching: conservativism, individualism, and presentism.” (Oberg 

2009: 12) 
37 ”It is a model that challenges the traditional culture of the school, in particular the culture of the closed 

classroom with the teacher at the center of learning. [...] especially an innovation that is actually a bundle of 

innovations, in an organization that needs and values stability and whose traditional culture may not be 

welcoming to the essential features of that innovation, one of which is collaboration between the school library 

professional and the classroom teacher.” (Oberg, 2009: 10) 
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ryggar tillbaka inför utsikten att inleda djupgående samarbeten kring undervisningen med en 

för dem okänd faktor vars kompetens och syfte inte är fullt klargjort. Detta är en av 

anledningarna till varför kompetensutveckling är helt centralt för att integrerad 

skolbiblioteksverksamhet ska få genomslag, vid sidan av en skolorganisation som värderar 

och prioriterar samarbete personalen emellan. Till detta kommer den institutionella tröghet 

som å ena sidan kan upplevas frustrerande i ett förändrings- och innovationsarbete, men som 

å andra sidan erbjuder trygghet och stabilitet samt fungerar som ett skydd mot överbelastning. 

Lärare som grupp är dessutom en profession som i sin vardag nuförtiden måste hantera stora 

mängder kritik och ifrågasättanden kring sitt yrkesutövande, samtidigt som skolan som 

organisation har genomgått många genomgripande förändringar de senaste decennierna. Det 

är med andra ord inte konstigt att det uppstår låsningar i den nationella 

skolbiblioteksutvecklingen.  

 

I ljuset av detta tycks det mig som att biblioteksdiskursen lägger mycket stora krav på den 

enskilde skolbibliotekarien – i de fall det finns en sådan – att hen ska överbrygga dessa 

klyftor (genom PR och lobbyarbete) och på egen hand genomdriva organisationsförändringar 

som möter ett stort inneboende och kulturellt präglat motstånd hos den omgivande 

skolorganisationen. Det är ett uppdrag som i det närmaste verkar omöjligt utan 1) Stöd på 

ledningsnivå, 2) Stöd på politisk nivå, 3) Stöd av åtminstone några engagerade lärare som kan 

entusiasmera andra lärare, 4) Djupgående kunskaper om beprövad erfarenhet och forskning 

både inom skolbibliotek och inom skolans fält i allmänhet att luta sig mot, 5) En god portion 

mod och driv.  

 

I den kommunpolitiska sfären är det svårt att se någon tydlig uppfattning om skolbiblioteken, 

det är en diskurs som till följd av politikerprofessionens förutsättningar i hög grad styrs av 

ekonomiska överväganden och efterfrågan snarare än egen expertkunskap inom specifika 

ämnen. I de fall sådan kunskap finns beror det på den enskilda politikerns yrkesbakgrund, 

varför sådana faktorer är diskutabla att ta hänsyn till på ett generellt plan. 

Kommunpolitikerna behöver därför generellt sett utgå från och förhålla sig till information 

från de två andra aktörerna för att kunna fatta välgrundade beslut. Även här finns en 

maktobalans mellan bibliotekssfären och skolsfären, eftersom skolan generellt sett är en 

betydligt större och röststarkare kommunal organisation än det kommunala biblioteket. 

Denna position blir problematisk när skoldiskursen och biblioteksdiskursen skiljer sig åt i så 

hög grad som den gör i förhållande till skolbiblioteksfrågan, vilket sannolikt är en orsak till 
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att utvecklingen och nyetableringen av kvalificerade skolbiblioteksverksamheter går så 

långsamt. Samtidigt sitter kommunpolitikerna på en ofta bortglömd men betydande makt när 

det gäller att erbjuda centraliserade lösningar.  

 

Det går inte att skilja skolbiblioteksutvecklingen från de aktörer som är inblandade i 

diskursen (inklusive de aktörer som inte behandlas inom ramen för denna uppsats). 

Verksamhet och verksamhetsutveckling sker alltid i en social och kulturell kontext, präglad 

av de diskursiva strukturer och de professionella eller identitetsrelaterade perspektiv som 

respektive aktör är knuten till. Inte heller går det att bortse från de utmaningar som 

utvecklings- och förändringsarbete innebär, både vad gäller diskursiva skillnader och 

förhandlingar, och organisationers inneboende tröghet. Utvecklingsarbete tar tid. Michael 

Fullan skriver i The New Meaning of Educational Change att ”Den totala tidsramen från 

igångsättning till institutionalisering är utdragen; även måttligt komplexa förändringar tar 

mellan 2 till 4 år, medan satsningar i större skala kan ta 5 till 10 år, med kvarvarande problem 

med upprätthållandet av förbättringar” (2007: 68. Min översättning)38. På grund av detta är 

det viktigt att hålla fast vid utvecklingsarbetet och inte skygga för de sammanstötningar som 

ofrånkomligt uppstår när olika organisations- och professionskulturer ska mötas och hitta 

givande former för samarbete. Nya idéer innebär alltid konfrontationer med det som har varit 

innan. Det är genom dessa konfrontationer, och de diskussioner och handlingar som de 

resulterar i, som verksamheter växer fram och utvecklas, idéer prövas och erfarenhetsbaserad 

praktik uppstår. Samtidigt är det viktigt att det finns tillräckligt stor överlappning mellan 

professioners diskursiva strukturer för att en arena där praktisk verksamhet och samverkan 

kan ske ska gå att utveckla.  

 

Det finns tecken som tyder på att avståndet mellan de tre aktörernas skolbiblioteksdiskurser 

ibland riskerar att ligga för långt ifrån varandra för att det ska vara möjligt att komma överens 

i tillräckligt hög grad för att praktisk kvalificerad verksamhet ska vara genomförbar. När så 

sker är det alltför lätt att lämna det integrerade perspektivet och fastna i materiella faktorer 

(till exempel tillhandahållande av medier, lånekort, logistik), samt i isolerade insatser som i 

allt väsentligt är segregerade från skolverksamheten som helhet (exempelvis studiebesök, 

biblioteksvisningar, kulturevenemang, enskilda klassrumsbesök av bibliotekarier i ärenden 

                                                 
38 ”The total time frame from initiation to institutionalization is lengthy; even moderatley complex changes take 

from 2 to 4 years, while larger-scale efforts can take 5 to 10 years, with sustaining improvements still 

problematic.” (Fullan. 2007: 68) 
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frikopplade från undervisningen). Sådana insatser har också sitt värde, de ska inte 

underskattas. Men i jämförelse med den skillnad som integrerad skolbiblioteksverksamhet 

kan ha för elevernas djupare kunskapsutveckling så är de begränsade och otillfredsställande. 

Avståndet aktörerna emellan syns också i det sökande efter gemensamma och färdiga 

definitioner av ”skolbibliotek” och ”skolbiblioteksverksamhet” som finns inom BIV, önskan 

om ett ideal som alla aktörer ska kunna enas kring. Detta beskrivs bland annat av Hampson 

Lundh och Limberg när de skriver om att de i skolbiblioteksdebatten har observerat önskemål 

om att ”skolbiblioteksforskningen borde bidra med en definition av skolbibliotek” (2013:61). 

Dessa önskemål illustrerar en frustration inför att djupa kunskaper inom området inte upplevs 

få tillräckligt stort genomslag hos de andra aktörerna. Även om ett sådant sökande verkar 

vara totalt motsatt den materiella/segregerade reaktionen delar de båda orsak i bristen på en 

praktisk och ömsesidig arena och dessutom, vill jag hävda, kräver båda reaktionsmönstren 

samma lösning. En (tillräcklig) samsyn skolbibliotek och skolbiblioteksverksamhet emellan 

kan endast komma till stånd genom en gemensam praktik och ett gemensamt evidensbygge 

baserat på öppenhet och ömsesidig professionell respekt och lyhördhet. Det måste inte vara 

perfekt konsensus för att en verksamhet ska fungera, men det måste finnas verkstad. Utan det 

praktiska arbetet och samarbetet blir sökandet efter sådana definitioner som bäst 

ofullständigt. I värsta fall blir den praktiska verksamheten satt på undantag medan jakten på 

idealdefinitionen pågår, vilket blir en rejäl hämsko för skolbiblioteksutvecklingen.  

Detta resonemang får stöd hos Hampson Lund och Limberg:  

[…] att genom forskningen söka bevis för skolbibliotekens nytta och presentera en auktoritativ 

definition av skolbibliotek ser vi som problematiskt. Vi vill istället poängtera att en entydig definition 

av skolbibliotek för det första inte är möjlig, och för det andra inte skulle lösa problemen i de lokala 

verksamheterna. Denna hållning innebär förstås inte att vi menar att skolbiblioteken skulle utveckla sig 

av sig själva. De definitioner av skolbibliotek som uttrycks i styrdokument och av tillsynsmyndigheter 

kan och bör fungera som stöd för skolbiblioteken, men det är i de lokala verksamheterna som 

definitionerna kan realiseras och utvecklingsarbete kan ske. 

(ibid.) 

För, skriver Fullan:  

[…] vi behöver hålla ett öppet sinne kring förändringens förlopp. På sätt och vis är budskapet i denna 

bok att det spelar mindre roll var innovationen kommer från, än vad som händer under 

förändringsprocessen. Våra insikter om förändringsprocessen […] stödjer i grund och botten ett redo-

skjut-sikta-tankesätt. Redo är viktigt. Man måste jobba på nyckelproblem och etablera 

grundförutsättningar, men det är nödvändigt att komma till handling (skjut) förr snarare än senare 

eftersom det är där kunskap, kompetens, överenskommelser/förståelse och uppdrag ordnas upp. 

(2007: 68. Min översättning)39 

                                                 
39 ”[…] we need to keep an open mind about the process of change. In some ways the message of this book is 

that it matters less where the innovation comes from than it does what happens during the process of change. 

Our insights about the change process […] essentially endorse a ready-fire-aim mind-set. Ready is important. 

You have to work on key problems and establish basic conditions, but it is necessary to get to action (fire) 

sooner rather than later because that is where knowledge, skills, understandings and commitments get sorted 

out.” (Fullan. 2007: 68) 
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4.2 BIV-kompetens, professionalitet och att motivera praktik med 

evidens  

I sin redogörelse för forskningsläget inom skolbiblioteksområdet skriver Cecilia Gärdén att 

”Från skolbibliotekspraktiken uttrycks många gånger en önskan om att kunna bevisa att 

skolbiblioteket spelar en viktig roll för elevers lärande. Argument som skulle kunna användas 

gentemot skolledning, kommunpolitiker eller på nationell nivå efterfrågas.” (2013: 78). Här 

kan det vara på sin plats med en diskussion om vad som kännetecknar god vetenskap. 

Forskning som går in i sitt ämne relativt förutsättningslöst, vars ansats är att testa en hypotes 

oavsett vad utfallet visar sig vara, har betydligt större trovärdighet och väger betydligt tyngre 

än intressedriven forskning som är ute att bevisa en tes oavsett vad empirin visar. Argument 

och bevis för skolbibliotekets sak blir starkare om de består av forskning som har bedrivits på 

ett vetenskapligt sätt. Det är viktigt att professionen erkänner och stödjer forskningens 

integritet för att inte urholka sin trovärdighet, särskilt i situationer som rör empirisk och 

evidensbaserad verksamhetsutveckling och särskilt när den verksamhetsutvecklingen sker i 

samverkan med andra aktörer.  

 

Att ta vara på den evidens som finns och att använda den för att motivera sin position i 

kommunikation med verksamhetens finansiärer och andra aktörer (till exempel i 

verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och projekt) har, inte minst under projektarbetets 

gång, visat sig vara ett mycket bra och viktigt redskap för att etablera ett professionellt 

handlingsutrymme. Särskilt viktigt är det i en diskurs som skolbiblioteksdiskursen där 

bibliotekarieprofessionen är beroende av andra aktörer för att få förutsättningarna som 

behövs för att genomföra en verksamhet som ligger i nivå med kompetensen. Med tanke på 

att skolans förhållningssätt till skolbiblioteksverksamhet i så hög grad har visat sig bero på 

traditionella föreställningar blir det även ett sätt att visa på de förändringar som 

biblioteksprofessionen har genomgått – både utbildningsmässigt (i och med övergången från 

yrkesutbildning till akademisk utbildning med biblioteks- och informationsvetenskap som 

ämnesområde) och på grund av förändringar i omvärlden. Att använda sig av evidens för att 

stötta och argumentera för sin verksamhet visar också på ett reflekterande förhållningssätt till 

praktiken.  

 

”Den reflekterande praktikern” är ett begrepp som används inom många fält, inklusive 

skolans, och associeras till professionalitet (se vidare: Kapitel 1.3). Det är också ett sätt att 



75 

arbeta för att sluta det ”gap”, eller glapp, som inom många professioner upplevs finnas 

mellan praktik och forskning. Haddow och Klobas skriver i artikeln ”Communication of 

research to practice in library and information science: Closing the gap” att ”En allmän 

farhåga inom biblioteks- och informationsvetenskap är att förhållandet mellan forskning och 

praktisk verksamhet, och särskilt kommunikationen av vetenskap till den praktiska 

verksamheten, är bristfällig” (Haddow & Klobas, 2004. Min översättning)40. Elena 

Maceviciute och T.D, Wilson skriver om denna typ av glapp att:  

Problemet, om det uppfattas som ett sådant, verkar vara resultatet av den gradvisa skilsmässan mellan 

praktik och utbildning. De flesta av dessa fält har utvecklats från lärlingssystem, genom utbildning 

(ofta ledd av professionella organisationer eller sammanslutningar), till etableringen av 

universitetsutbildningar, forskning och forskarutbildningar. Under processens gång ersätts praktikens 

normer av akademins normer och gapet blir institutionaliserat. 

(2009. Min översättning)41 

 

Glappet kan alltså ses som en del av övergångsprocessen från bibliotekarie-som-yrke till 

bibliotekarie-som-profession. Men samtidigt som det kan ses som en ofrånkomlig del av en 

process är det viktigt att hantera och överbrygga glappet för att professionen ska fungera som 

den evidensbaserade praktik som en profession bör vara.  

 

När det gäller bibliotekarieutbildningen skedde den senaste stora övergången i 

professionaliseringsprocessen 1993, när yrkesexamen övergick till en akademisk examen 

inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolereformen 2006 innebar sedan att 

BIV-fältet och utbildningens akademiska prägel cementerades och systemet med examen i 

två nivåer42. Detta innebär att det finns skillnader mellan yrkesverksamma praktiker som 

beror på när var och en har tagit examen. Bibliotekarier med examen efter 1993 har 

åtminstone delvis fått med sig annan uppsättning av kompetenser och en annan syn på 

biblioteksprofessionen och -fältet än de bibliotekarier som gick den mer praktiskt orienterade 

yrkesutbildningen innan 1993. Denna skillnad i kompetenser och perspektiv kan framstå som 

en förlust om normerna för vad en bibliotekarie förväntas vara ensidigt utgår från en syn på 

verksamheten som baserar sig på de kompetenser som förmedlades inom yrkesutbildningen. 

                                                 
40 ”A widely held concern in library and information science (LIS) is that the relationship between research and 

practice, and particularly the communication of research to practice, is flawed.” (Haddow & Klobas, 2004) 
41 ”The problem, if it is perceived as such, seems to be the result of the gradual divorce of practice from training 

for the profession. Most of these fields have evolved from apprenticeship systems, through training (often 

directed by professional bodies), to the establishment of degree programmes, research and doctoral studies. In 

the process, the norms of practice are replaced by the norms of the academy and the split becomes 

institutionalised.” (Maceviciute och Wilson. 2009) 
42 En grundläggande kandidatexamen 180 högskolepoäng (hp), med möjlighet att ta en magisterexamen på 

ytterligare 120 hp. Tidigare var magisterexamen den enda nivån på BIV-examen, en fyraårig utbildning varav 

två år specifikt inom BIV. 
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Det uppstår också en risk för att skillnaderna ska upplevas som ett hot om prestigeförlust eller 

nedvärdering av de kompetenta och erfarna yrkesmänniskor som utbildades innan 1993. Men 

om ett sådant konservativt synsätt tillåts dominera så innebär det en förlust för 

bibliotekssfären som helhet, eftersom det blir ett hinder för att ta vara på de resurser som nu 

finns i biblioteksfältet. Istället bör de kompetenser som tillförts i och med akademiseringen 

ses som en tillgång och som värdefulla redskap – inte minst i arbete med 

verksamhetsutveckling. Genom att använda den akademiska kunskapen i praktiken, så blir 

den akademiska kunskapen också praktisk kunskap. Istället för att tänka på förändringen som 

en förlust kan fältet värdera samarbete och ömsesidig öppenhet generationerna emellan. 

Genom att stödja kunskapsöverföring ”på fältet” kan professionen dra nytta av det bästa från 

båda världar, då arvet från yrkesexamen får möjlighet att leva vidare i den praktiska 

verksamheten. Det gör det också möjligt att ta vara på, undersöka och vidareutveckla fältets 

”know-how” till teoretisk ”know-why”, som framtida bibliotekarier kan dra nytta av (se sidan 

11). 

 

Oberg påpekar att ”Att förändra en organisation kräver kunskap om organisationens kultur, 

eftersom det bästa sättet att genomföra förändringar avgörs av organisationskulturen.” 

(Oberg. 2009: 12. Min översättning)43. Detta är en central poäng som både biblioteks- och 

informationsvetenskap som akademiskt område och biblioteksprofessionen behöver ta fasta 

på i sitt arbete med skolbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksutveckling. På ett akademiskt 

plan behövs mer tvärvetenskaplig forskning, som i högre grad än vad som är vanligt i 

dagsläget utgår från skolans vetenskapsområden vid sidan av den BIV-specifika diskursen. 

Skolbiblioteksutvecklingsfrågor och skolutvecklingsfrågor behöver integreras och mötas, i 

lika hög grad som en integrerad skolbiblioteksverksamhet på operationell nivå innebär möten 

och samarbeten mellan skolbibliotekarier och lärare. Forskning med ett tvärvetenskapligt 

förhållningssätt skulle betyda mycket för attityderna och kunskaperna kring skolbibliotekets 

förhållande till skolutveckling och vice versa. Det skulle också innebära utvecklingen av – 

om inte ett gemensamt språk, så gemensamma kommunikationsvägar – något som är helt 

nödvändigt för kunskapsutbyte forskningsfälten emellan. Eftersom både skolbibliotek och 

skolverksamhet i övrigt kan och bör bedrivas evidensbaserat så skulle detta innebära ökade 

möjligheter att ta vara på BIV-forskningens resultat och kunskapsbank kring skolbibliotek 

inom skolans organisation. På en utbildningsnivå skulle både lärarutbildningen och 

                                                 
43 ”Changing an organization requires knowing the culture of that organization because how change can be best 

brought about depends on the culture of the organization.” (Oberg. 2009: 12) 
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(skol)bibliotekarieutbildningen vinna på att samarbeta. Eftersom det finns tydliga 

indikationer på att ett betydande hinder för evidensbaserad skolbiblioteksutveckling i 

skolverksamheten är bristande förkunskaper hos lärare och pedagoger kunde detta få 

betydande effekter. Skolbibliotekarierna å sin sida behöver djupare kunskap om skolan som 

organisation och verksamhet för att kunna bedriva utvecklings- och förändringsarbete. I 

samma anda är det också viktigt med kompetensutveckling och fortbildning kring 

skolbiblioteksverksamhet för de lärare som redan är yrkesverksamma, samt motsvarande 

möjligheter till insikt i skolverksamheten för de yrkesverksamma skolbibliotekarierna. 

Sammantaget skulle dessa insatser tjäna till att bygga upp en gemensam plattform och en 

kultur av respekt mellan skol- och biblioteksprofessionerna, vilket skulle tillgodose två av 

grundförutsättningarna för ett fruktbart långsiktigt praktiskt samarbete aktörerna emellan. 

 

Oberg har visat på att förutsättningarna för förändringsarbete till stor del beror på 

organisationskulturen på den enskilda skolan: ”Eftersom skolbiblioteket tjänar den skolas 

intresse i vilken det ingår behöver den professionella skolbibliotekspersonalen förstå den 

partikulära skolans kultur, snarare än kulturen i det större samhället, för att kunna arbeta inom 

den kulturen och/eller arbeta för att förändra den kulturen.” (2009: 11-12. Min 

översättning)44. En sådan förståelse för den lokala skolkulturen underlättas om 

skolbibliotekarien redan från början har förkunskaper om skolans förutsättningar och kan gå 

in i sin verksamhet med en kunskapsbank och ett språkbruk som är kompatibelt med skolans 

verksamhet. Det hjälper både i en skola som redan har en kollaborativ kultur – och därmed 

goda förutsättningar för att implementera en integrerad skolbiblioteksverksamhet – och i en 

skola med en mer traditionellt strukturerad kultur där skolbibliotekarien kan behöva arbeta 

hårdare för att kunna bedriva en kvalificerad skolbiblioteksverksamhet.  

 

Överlag kan sägas att skolbiblioteksutveckling på ett genomgripande plan kräver ihärdighet, 

tålamod och förståelse. Men det behövs en kritisk massa med professionella yrkesmänniskor 

som arbetar långsiktigt för att det ska bli en beständig förändring som motsvarar det spår som 

drivs på nationell-politisk nivå och inom biblioteksdiskursen – det räcker inte med några 

eldsjälar, vare sig på skolnivå, kommunal nivå, riksnivå, inom akademin eller inom 

praktiken. Det måste finnas många individer på alla nivåer av förändringsarbetet som arbetar 

                                                 
44 ”Because the school library serves the interests of the school of which it is a part, the school library 

professional needs to understand the particular culture of the school, instead of the culture of the larger 

community, in order to be able to work within that culture and/or to work to change that culture” (Oberg. 2009: 

11-12) 
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tillsammans mot ett gemensamt mål och det måste vara möjligt att fortsätta arbetet även om 

enskilda individer slutar. Oberg skriver om känsligheten i förändringsarbete: ”Eftersom större 

förbättringar i skolor involverar att, med klara och uppnåeliga mål, arbeta och lära sig 

tillsammans med andra kan förlusten av några få nyckelindivider (förbättringens 

”förkämpar”) göra att ett lovande initiativ kan spåra ur eller gå mot sin undergång” (2009: 15. 

Min översättning)45. Hon rekommenderar även ett försonande förhållningssätt till det faktum 

att förändring tar tid: 

Det tar tid att utveckla en förståelse och ett engagemang inför en ny verksamhet eller policy. Det tar år 

för en undervisande skolbibliotekarie att utveckla djup förståelse och engagemang för det integrerade 

skolbiblioteket; de har också gått igenom stadier av farhågor när de har införlivat nya metoder i sitt 

arbete (t.ex. användning av Guided Inquiry –modellen för handledning och undervisning, undervisning 

i sökstrategier för databaser online, anpassning av verksamhet för att möta behoven hos nyanlända 

immigranter och så vidare). Det borde inte förvåna oss att det tar tid för andra pedagoger att utveckla 

sin förståelse för och engagemang i integrerad skolbibliotekspraktik 

 (2009: 15. Min översättning)46 

4.3 Kommunal skolbiblioteksutveckling 

Lagstiftningen och överföringen av ansvaret för skolan från statlig till kommunal nivå har 

gjort skolbiblioteksutvecklingen till en kommunpolitisk fråga. Samtidigt är det en 

rektorsfråga, eftersom finansiering av skolbibliotek på den enskilda skolan ska täckas av 

skolpengen. I Kiruna formulerades projektgruppens uppdrag på kommunpolitisk nivå, med 

utgångspunkt i hur det kommunala biblioteksväsendet skulle kunna vara behjälpligt i 

skolbiblioteksfrågor. Därför blev det naturligt att utgå från ett kommunövergripande 

perspektiv. Denna ingång öppnade för en rad intressanta lösningar, där alla skulle innebära 

innovationer i kommunens skolbiblioteksverksamhet som den ser ut idag. I förlängningen 

skulle de också ett förändringsarbete i förhållande till traditionella undervisningsformer.  

 

Eftersom komplexa innovationer är svårare att implementera än enkla punktförändringar var 

det viktigt att arbeta fram ett så tydligt förslag som möjligt, med en väl definierad 

verksamhetsbeskrivning. Många av de element som är inblandade i den föreslagna ”Kiruna-

modellen” för skolbiblioteksverksamhet är i själva verket inte nya, utan snarare 

                                                 
45 ”Because making major improvements in schools involves working and learning together with clear and 

attainable goals, the loss of a few key individuals (the improvement “champions”) can derail or doom to failure 

a promising initiative.” (Oberg. 2009: 15) 
46 ”Developing understanding of and commitment to a new program or policy takes time. It takes years for 

teacher-librarians to develop a deep understanding of and commitment to the integrated school library program; 

they too have gone through stages of concern as they incorporated new practices into their work (e.g., using a 

Guided Inquiry model of instruction, teaching searching strategies for online databases, adapting programs to 

meet the needs of new immigrants, and so on). It should not surprise us that it takes other educators time to 

develop their understanding of and commitment to the integrated school library program.” (Oberg. 2009: 15) 



79 

omarbetningar av tidigare företeelser. Till exempel har Kiruna haft en skolbiblioteksdepå 

tidigare och tanken om distriktsskolbibliotekarier har aspekter gemensamt med både 

bibliotekskonsulent/länsbibliotekariens roll och de roller som exempelvis den IKT-pedagog 

och de specialpedagoger som är verksamma inom Kiruna kommun har. Detta bör ha 

stabiliserande effekter på en eventuell implementering av modellen, eftersom det fyller ett 

behov av igenkänning utifrån tidigare erfarenheter och ger innovationen en anknytning till 

redan befintliga kunskapskonstruktioner. Att känna igen och ta vara på den typen av 

igenkänning är viktigt för att hitta beröringspunkter som underlättar kommunikationen av vad 

en innovation syftar till.  

 

Samtidigt som det är viktigt för genomförbarheten att vara konkret i utformningen av en 

kommunövergripande skolbiblioteksverksamhet så finns det ett värde att inte styra detaljerna 

för hårt. Det praktiska arbetets samarbeten, konflikter, erfarenheter och prövningar att styra 

verksamhetens innehåll. Som Fullon skriver är det mycket som faller på plats under 

processens gång. Det finns en fara i att bli för konkret och planerande, då det kan leda till 

begränsningar i handlingsutrymmet, dels på grund av att för hård styrning kan upplevas som 

bindande, även om det skulle visa sig att andra lösningar behövs i praktiken. Dels på grund av 

att det kan ge intryck av att det som erbjuds är det som kan erbjudas, även om det kanske i 

realiteten bara är en delmängd.  

 

I IFLAs Riktlinjer för skolbibliotek står det att: 

Målet för alla skolbibliotek är att bidra till utvecklingen av informationskompetenta elever som är 

ansvarsfulla och etiska samhällsmedborgare. Informationskompetenta elever är skickliga egenledda 

studerande som är medvetna om sina informationsbehov och som aktivt engagerar sig i 

begreppsvärlden. De hyser förtroende för sin problemlösningsförmåga och vet hur man hittar relevant 

och tillförlitlig information. De kan hantera tekniska verktyg för att få tillgång till information och för 

att förmedla det de har lärt sig. De känner sig bekväma i situationer där det finns många olika svar eller 

inga svar alls. De ställer höga krav på sitt eget arbete och skapar kvalitetsprodukter. 

Informationskompetenta elever är flexibla, kan anpassa sig till förändringar och kan fungera både 

individuellt och i grupp. 

(Schultz-Jones och Oberg (Red.). 2015a: 7)47 

 

                                                 
47 ”The goal of all school libraries is to develop information literate students who are responsible and ethical 

participants in society. Information literate students are competent self-directed learners who are aware of their 

information needs and actively engage in the world of ideas. They display confidence in their ability to solve 

problems and know how to locate relevant and reliable information. They are able to manage technology tools 

to access information and to communicate what they have learned. They are able to operate comfortably in 

situations where there are multiple answers or no answers. They hold high standards for their work and create 

quality products. Information literate students are flexible, able to adapt to change, and able to function both 

individually and in groups.” (Schultz-Jones och Oberg (Eds.). 2015b: 7) 
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Det är en målsättning och en verksamhetsinriktning som alla tre aktörerna egentligen utan 

problem borde kunna enas kring. Hindren som finns för skolbiblioteksutveckling och 

etablering av nya skolbibliotek ligger inte på definitionsnivån. Problematiken som måste 

lösas har snarare att göra med faktorer som ekonomi; prioriteringar; parallella 

kunskapskulturer professionerna emellan; organisationskultur; tradition och vana; 

professionellt revir- och statustänkande samt misstänksamhet inför ”den andre”. Lösningen 

på sådana problem finns inte i verksamhetsegna diskussioner om överbyggnad och ideal, inte 

heller genom ett ensidigt fokus på praktiska spörsmål. Det som krävs är en evidensbaserad 

praktik och ett tydligt professionellt förhållningssätt – både i det gemensamma målet att 

utforma bästa möjliga skolbiblioteksverksamhet för elevernas bästa, och i förhållningssättet 

aktörerna emellan för att de i så stor utsträckning som möjligt kunna hjälpas åt för att uppnå 

sin målsättning. Det första steget är att ge förutsättningar för att så ska ske. Att initiera en 

kommunal skolbiblioteksverksamhet handlar mer om att sätta upp ramar än om att måla 

färdigt tavlan. 

4.4 Slutsatser – en sammanfattning 

Skolbiblioteksproblematiken är en komplex fråga, som både rymmer stora möjligheter och 

stora utmaningar. Uppsatsen visar på: 

 Att det finns en koppling mellan skolans organisationskultur och svårigheterna med 

att implementera de innovationer som en integrerad skolbiblioteksverksamhet 

innebär. 

 Att den innovation som en integrerad skolbiblioteksverksamhet utgör kräver att det 

finns en trygg och samarbetsinriktad kultur på skolan. 

 Att samarbete försvåras av en professionell motsättning som uppstår mellan lärare 

och skolbibliotekarier i förhållande till undervisningssituationen. 

 Att det finns behov av mer tvärvetenskaplig forskning och vetenskaplig 

kommunikation mellan utbildningsvetenskaperna och BIV. 

 Att det finns behov av samarbete mellan lärarutbildningarna och BIV-utbildningarna 

kring skolbibliotek.  

 Att det finns behov av kompetensutveckling rörande skolbibliotek inom skolan. 

 Att det är viktigt att hålla fast vid det evidensbaserade, integrerade 

skolbiblioteksperspektivet och inte retirera till isolerade insatser eller ett ensidigt 

media-/materialperspektiv. 
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 Att det finns ett behov av att biblioteksfältet etablerar sig som profession – och 

erkänns som profession av andra aktörer. 

 Att det är viktigt att bibliotekarieprofessionen slår vakt om BIV-forskningens 

vetenskapliga integritet. 

 Att bibliotekarieprofessionen bör omfamna den akademisering som 

professionalisering innebär men att det samtidigt är viktigt att behålla den 

yrkesmässiga kunskap som finns etablerad i den praktiska verksamheten. 

 Att bibliotekarier som ska arbeta som skolbibliotekarier behöver utbildning i skolans 

organisation och förutsättningar. 

 Att det krävs en kollektiv insats på alla nivåer (på akademisk och utbildningsnivå, 

nationell, kommunal, lednings- och verksamhetsnivå) för att driva 

skolbiblioteksutvecklingen framåt. 

 Att ett kommunövergripande grepp kring skolbiblioteksfrågan kan vara mer fruktbart 

och leda till intressanta lösningar och synergieffekter som gör det möjligt att erbjuda 

alla elever hög kvalité på skolbiblioteksverksamheten och större likvärdighet i 

utbildningen. 

 Att nya organisationsformer vinner på att ta vara på (lokala) erfarenheter från tidigare 

organisationer och verksamheter. 

 Att det är av större vikt att initiera en praktik än att det på förhand finns en detaljerad 

”färdig” samsyn och verksamhet.  

 Att utvecklingsarbete tar tid – även när förutsättningarna är gynnsamma. 

 Att ramarna för skolbiblioteksverksamheten behöver vara evidensbaserade och 

samarbetsinriktade.  

 Att det samarbete som bedrivs på en praktisk arena i sig leder till att begreppet 

”skolbiblioteksverksamhet” får en konkret betydelse för alla aktörer. 
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Sammanfattning 
Arbetsgruppen föreslår en skolbiblioteksmodell för Kiruna kommun där folkbiblioteket ansvarar för 

personal och verksamhet, medan varje enskild skola tar på sig att tillhandahålla lokal och 

material/medier på plats. Detta möjliggör en effektiv organisation genom: En skolbibliotekscentral 

med delade mediakostnader och en delad mediebank med högre utnyttjandegrad och större 

möjligheter till uppdaterat utbud; delade licens- och materialkostnader; gemensamma 

utbildningsinsatser och inte minst möjligheten att centralt rekrytera kompetent 

skolbibliotekspersonal, inklusive utbildade skolbibliotekarier, som kommer alla skolor tillgodo genom 

att arbetet organiseras utifrån distrikt och utbudsgarantier.  

Att folkbiblioteket ansvarar för bibliotekspersonalen och underlättar samt säkerställer att all 

skolbibliotekspersonal får tillgång till samma resurser och vidareutbildning. Det gör det även möjligt 

att bygga ett erfarenhetsutbyte bibliotekspersonal emellan, där skolbibliotekarierna kan fungera som 

vägledande och handledande för biblioteksassistenter. Likvärdigheten säkerställs genom en 

centralisering då detta resulterar i att alla skolor, oavsett storlek, får tillgång till samma resurser. En 

fullt operativ skolbiblioteksorganisation beräknas kunna vara på plats 2019/20. 
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Inledning 
Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet. [...] Skolans och 

skolbibliotekets grundläggande arbete styrs av skollagen. [... M]ål och riktlinjer för arbetet 

beskrivs och utformas efter läroplanerna. Eftersom skolbiblioteket är en del av skolan ska 

verksamheten utformas så att den strävar mot samma mål som övrig pedagogisk 

verksamhet. 

(KB 2014, sid. 1) 

Skolbiblioteket är inte bara böcker. Det är en pedagogisk resurs för undervisning och 

skolarbete. Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier kan bidra till att elever får bättre 

förutsättningar att lära sig. 

(Skolverket, E-resurs) 

Från och med 2015-03-30 organiseras Kirunas folkbiblioteksverksamhet inom Kultur – och 

utbildningsförvaltningen. Som ett led i den nya organisationen, vilket bland annat medfört att den 

kommunala folkbiblioteksorganisationen och skolan har placerats i samma förvaltning, tillsattes en 

arbetsgrupp för att utreda hur ett samarbete mellan skola och folkbibliotek skulle kunna se ut och 

organiseras.  

Denna projektplan är arbetsgruppens förslag på en modell för skolbibliotek där folkbibliotek och 

skola gemensamt arbetar för en skolbiblioteksverksamhet som bygger på likvärdighet, integritet och 

samarbete för att stärka elevernas måluppfyllelse enligt läroplan och kursplaner – samtidigt som 

folkbibliotekets lagbundna uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga utanför 

skolverksamheten fortsatt värnas.  

Målet är att presentera en ekonomiskt effektiv och hållbar lösning utan att kompromissa med något 

av dessa två viktiga uppdrag, för att på så vis värna om att kommunens barn och unga har tillgång till 

ett brett och kontinuerligt utbud av verksamheter och ingångar till skönlitteratur, 

kunskapsförmedling, bildning och informationskompetens i sin vardag, både inom och utom skolan.  

Det är viktigt att ta hänsyn till att skolbibliotek och folkbibliotek har olika uppdrag och inte är 

identiska och sinsemellan utbytbara verksamheter. Ett folkbibliotek har som mål att bedriva en bred 

verksamhet med allmänheten som målgrupp. Det innebär ett utbud av aktiviteter, tjänster och 

medier som är utformade för att nå alla, oavsett ålder, förutsättningar och behov. Folkbiblioteken 

kan inte använda sina resurser till att driva skolbiblioteksverksamhet och samtidigt uppfylla sitt 

uppdrag. Uppdragen ser olika ut för de olika verksamhetsformerna och är resurssatta utifrån de 

behov som finns och kräver olika specialistkompetenser.  

En utbildad skolbibliotekarie är en informationsexpert med ämnesövergripande kompetens inom 

informationssökning, källkritik, analys av informationsstrukturer och förstås litteraturförmedling. Rätt 

använt, i samarbete med lärare och andra pedagoger, kan skolbiblioteket och inte minst 

skolbibliotekariens expert- och specialistkompetens bli en ovärderlig resurs i undervisningen. Stor 

vikt läggs därför vid genomförande av kompetensutveckling kring det moderna skolbiblioteket som 

resurs. 

Det är skolan som enligt lag har ansvaret för att se till att eleverna har tillgång till en 

skolbiblioteksverksamhet. Detta kan lösas genom samverkan mellan skola och folkbibliotek, för att 

på så sätt dra nytta av varandras respektive organisationer, kompetenser och infrastruktur. I ett 

sådant samarbete är det viktigt att formalisera och reglera respektive parts ansvarsområden och 

åtaganden utifrån uppdraget.  
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Mål och syfte formulerade utifrån uppdragsgivarens direktiv (Kultur- 

och utbildningsnämnden, Dnr 15-201-640. Se Bilaga 1) 

 

Syfte 
Syftet med projektet är att skapa en tydlig, välunderbyggd och formaliserad samverkansform mellan 

skol – och folkbibliotek i Kiruna kommun, samt utforma en utvecklingsplan för att säkerställa 

elevernas måluppfyllelse enligt läroplan och kursplaner. 

 

Mål 
Projektets mål är ta fram en konkret handlingsplan (innefattande utvecklingsplan) för samarbete 

mellan folkbibliotek och skola, som säkerställer elevernas måluppfyllelse enligt läroplan och 

kursplaner.  

Lösningen ska vara ekonomiskt effektiv och hållbar utan att kompromissa vare sig med uppdrag 

skolbibliotek eller uppdrag folkbibliotek, för att på så vis värna om att kommunens barn och unga har 

tillgång till ett brett och kontinuerligt utbud av verksamheter och ingångar till skönlitteratur, 

kunskapsförmedling, bildning och informationskompetens i sin vardag, både inom och utom skolan.  

 

Begrepp 
Här följer en kort presentation över vad arbetsgruppen menar med några av de nyckelbegrepp som 

vi använder rörande skolbiblioteksmodellen. 

 Skolbibliotekarie: En bibliotekarie med utbildning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap med särskild yrkesinriktning mot skolbiblioteksverksamhet. 

 Skolbiblioteksassistent: En personal med uppgift att sköta administrativa delar av 

skolbiblioteksverksamheten, samt fungera som resurs i det praktiska arbetet. 

 Skolbibliotekslokal: Den fysiska plats där skolbibliotekets medier och materiella resurser är 

placerade. 

 Skolbiblioteksverksamhet: Skolbibliotekets innehåll och praktiska verksamhet. Bland annat 

undervisning, samarbeten, utåtriktad verksamhet, informationsförmedling, läsfrämjande 

insatser, bibliotekspedagogiska insatser, kommunikation kring användning av bibliotekets 

resurser, utvecklingsarbete, planering m.m.  

 

Förslag på modell för skolbibliotekets organisation 
För att säkerställa att alla elever i Kiruna kommun får tillgång till en likvärdig 

skolbiblioteksverksamhet föreslår arbetsgruppen en centraliserad lösning med skolbibliotekarier som 

utgår från en skolbibliotekscentral. Arbetsgruppen föreslår att chefen vid folkbiblioteket även är 

ansvarig chef för all skolbibliotekspersonal. Detta för att säkerställa likvärdig fortbildning, underlätta 

erfarenhetsutbyte och handledning, samt förenkla samordning kring verksamheterna. Modell 1 

illustrerar den tänkta organisationen, där folkbiblioteket ansvarar för personal, skolbibliotekscentral, 

verksamhet och kompetensutveckling, medan skolan lokalt ansvarar för att tillhandahålla lokal och 

material/medier på de enskilda skolorna. 



5 
 

 

Modell 1: Förslag till organisationsmodell över skolbiblioteksverksamheten, se bilaga 2 för större bild. 

En skolbibliotekscentral med en gemensam mediebank ses som en nödvändighet för att: 

 Ett gemensamt medieutbud leder till minskade inköpskostnader och större möjligheter att 

erbjuda ett uppdaterat utbud. 

 Alla kommunens skolor använder sig av ett gemensamt utbud innebär att användningen av 

medier som – om de vore lokalt placerade – bara skulle användas under en begränsad 

tidsperiod per år, istället skulle användas mer kontinuerligt. 

 Alla skolor, oavsett storlek och geografiskt läge, får tillgång till samma utbud.  

Skolbibliotekscentralen som plats ses som en självklar bas för skolbibliotekarier att utgå från. För att 

administrera skolbibliotekscentralen behövs en centralt anställd biblioteksassistentresurs. 

Arbetsgruppen föreslår också att en specialutformad litteraturkanon arbetas fram, med ett mindre 

utbud av medier som är ålders- och ämnesrelevanta. Detta utbud finns sedan permanent tillgängligt 

på varje enskild skola i bibliotekslokalen, för vardagsbehov. Depositioner för att fylla på det lokala 

beståndet kan sedan beställas från skolbibliotekscentralen. 

En skolbiblioteksverksamhet som bidrar maximalt till elevernas måluppfyllelse står på två ben: 

Läsfrämjande och informationskompetens. Det är skolbibliotekariens uppgift att arbeta kontinuerligt 

gentemot eleverna och i samverkan med lärare och pedagoger, både för att ge eleverna en grundlig 

bas i läsning av både skönlitterär text och facktext, samt för att alla elever ska tillgodogöra sig en 

gedigen informationskompetens som är dem till gagn både i vidare utbildning och i det vardagliga 

livet. Detta blir allt viktigare i och med samhällets text- och informationsorienterade utveckling. 

  Skolbibliotekariernas roll är 

 Bedriva verksamhet på skolorna (se: Förslag på plan för likvärdig skolbiblioteksverksamhet 

utifrån årskurs) 

 Samarbeta med lärare och pedagoger kring skolbiblioteksutveckling samt för att se till att 

skolbiblioteksverksamheten fungerar väl i kombination med skolans övriga verksamhet 

 Samarbeta med och vara en resurs för lärare och pedagoger kring projekt, undervisning och 

ämnesöverskridande verksamhet 
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 Handleda biblioteksassistenter 

 Bedriva verksamhetsutveckling och planera kompetensutveckling 

Biblioteksassistentsresurser lokalt på skolorna behövs för att 

 Administrera det lokala skolbiblioteket 

 Administrera kontakten med skolbibliotekscentralen 

 Stå för den vardagliga kontakten och vägledningen av elever och personal i enklare 

informationssökningsfrågor 

 Stå för lokal kunskap om skolbibliotekets teknik och resurser 

Att ha en skolbibliotekslokal med materiella resurser på skolan är nödvändigt för att uppfylla 

relevanta lagkrav, utifrån Skolinspektionens nuvarande tolkning av 36 § i skollagen (se: 

Skolinspektionen, Informationsblad 2011-09-31).  

För att organisationen som föreslås i modellen ska fungera krävs vissa tekniska resurser i det lokala 

biblioteket. Först och främst behövs tillgång till ett bibliotekssystem. Fem av kommunens större 

skolor har i dagsläget tillgång till folkbibliotekets bibliotekssystem Mikromarc i och med att de har 

tecknat hängavtal till folkbibliotekets avtal. För att bibliotekssystemet ska kunna användas på ett 

effektivt sätt i skolbiblioteksverksamheten krävs: 

 Att skolbibliotekets medier RFID-märks och förs in i systemet 

 Att det finns en dator tillgänglig som är knuten till skolbiblioteket, där det går att söka i 

mediedatabaserna och administrera skolans logistiska utbyte i förhållande till det centrala 

beståndet 

 En utlånings- och återlämningsmaskin där elever och lärare själva kan sköta och administrera 

sina lån 

Dessa tekniska krav innebär inledande investeringskostnader, men är helt centrala för att en 

skolbiblioteksverksamhet ska kunna fungera oavsett om den föreslagna modellen för skolbibliotek 

används eller ej. I en centraliserad organisation kan skolan och folkbiblioteket samarbeta kring 

ansvaret för de tekniska lösningarna, inte minst vad gäller att se till att de fungerar.  

Det finns också möjligheter att söka pengar externt, bland annat för inledande investeringskostnader 

sammankopplade med uppbyggnaden av skolbibliotek. Till exempel erbjuder Kulturrådet möjlighet 

att söka pengar för inköp av medier. I skrivande stund nås vi även av beskedet att regeringen avsätter 

15 miljoner för att öka bemanningen på landets skolbibliotek genom statsbidrag (Regeringskansliet, 

2016). I båda fallen prioriteras faktorer som långsiktiga ambitioner (bland annat genom planarbete, i 

fallet Kulturrådet även samverkan mellan skolsektorn och bibliotekssektorn).     
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Exempel på utbud av likvärdig skolbiblioteksverksamhet riktad till elever utifrån 

årskurs 
För att alla Kirunas elever ska få en likvärdig tillgång till en kontinuerlig och utvecklande 

skolbiblioteksverksamhet planeras grundverksamheten årskursvis utifrån tanken att aktiviteterna 

utvecklas, blir alltmer avancerade och bygger på igenkänning från elevernas tidigare erfarenheter av 

skolbiblioteket i synnerhet men även bibliotek, informationssökning och läsande överlag. Bredden på 

utbudet som är möjligt att erbjuda regleras i praktiken av de resurser som finns att tillgå.  

Ålder Aktivitet Ansvar 

Förskole-
klass 

Visningar av folkbiblioteket erbjuds till förskoleklasser Barn- och 
ungdoms-
bibliotekarien 

ÅK 1 Alla klasser erbjuds visning av folkbiblioteket Skol-
bibliotekarien 
tillsammans 
med folk-
bibliotekarien  

Åk 2 Informationssökning och informationskompetens: Lära sig hitta i 
biblioteksmiljö på ett lekfullt sätt 

Skol-
bibliotekarien 

 Information för föräldrar och lärare om Legimus och tillgängliga 
medier till elever med funktionsnedsättningar som påverkar 
läsningen 

Skol-
bibliotekarien, 
ev. 
tillsammans 
med 
spec.pedagog 
eller annan 
pedagog 

 Alla som vill får ett lånekort Skolbiblioteks-
assistent + 
lärare 

Åk 3 Informationssökning och informationskompetens: Introduktion av 
bibliotekets nätresurser, t.ex. bibblo.se och polarbibblo.se 

Skol-
bibliotekarien 

 Läsfrämjande: Bokprat. Under ett bokprat presenteras ett urval av 
böcker på ett inbjudande sätt, som lockar eleverna att läsa. 

Skol-
bibliotekarien 

Åk 4 Informationssökning och informationskompetens: Fördjupning i 
bibliotekets nätresurser och utifrån det även samtal om och 
vägledning i informationssökning på nätet.  

Barn- och 
ungdoms-
bibliotekarien 

Åk 5 Författarbesök på bokfestivalen Folkbiblioteket 

 Läsfrämjande: Boksamtal i samband med författarbesöket. 
Boksamtalet innebär ett samtal om innehållet i den lästa boken. 

Lärare och 
skol-
bibliotekarie 

Åk 6 Informationssökning och informationskompetens: Källkritik Skol-
bibliotekarien 

 Läsfrämjande: Bokprat Skol-
bibliotekarien 

 Läsfrämjande: Boksamtal Lärare och 
skol-
bibliotekarie 

Åk 7 Informationssökning och informationskompetens: Introduktion till 
hur man söker, värderar och hanterar ny information (vid eget 
arbete). 

Skol-
bibliotekarie 
och lärare 



8 
 

 Informationssökning och informationskompetens: Databaser Skol-
bibliotekarie 
och lärare 

Åk 8 Informationssökning och informationskompetens: Källkritik och 
Internet 

Skol-
bibliotekarie 
och lärare 

 Läsfrämjande: Bokprat Skol-
bibliotekarie 

Åk 9 Läsfrämjande: Författarbesök genom Bokfestivalen Folkbiblioteket 

 Läsfrämjande: Boksamtal Lärare och 
Skol-
bibliotekarie 

 Informationssökning och informationskompetens: Citat, plagiat och 
referens 

Skol-
bibliotekarie 
och lärare 

 Informationssökning och informationskompetens: Skolbiblioteket 
som delaktigt i handledning av specialarbete – bibliotekspedagogiskt 
stöd i informationssökningsprocess och -hantering 

Skol-
bibliotekarie 
och lärare 

   

 

Exempel på ansvarsfördelning och verksamhet inom modellens ramar 

Inledande 
insatser 

 Kompetensutveckling: Introduktion till det moderna 
skolbiblioteket som pedagogiskt verktyg och resurs för 
pedagoger/lärare, rektorer, bibliotekspersonal, chefer. 

 

- Folk-
biblioteket 

 Läsfrämjande Informationskompetens Lokal Ansvar 

Skol-
bibliotekarie 

 Kontinuerligt utbildningsansvar gentemot pedagoger 

 Kontinuerligt utbildningsansvar gentemot biblioteksassistenter 

 En del av bokbussbibliotekariens tjänst avsätts till att fungera 
som skolbibliotekarie gentemot glesbygdens skolor. 
 

Distriktsarbete, 
utgår från 
skolbiblioteks-
centralen 

Folk-
biblioteket 

Skol-
bibliotekarie 

 Bokprat och boksamtal 
enligt upprättad 
handlingsplan och i 
samarbete med lärare 

 Källkritik enligt upprättad 
handlingsplan och i 
samarbete med lärare 

 Stöd i elevernas 
informationssökningsprocess 
enligt upprättad 
handlingsplan och i 
samarbete med lärare 

 

Distriktsarbete, 
utgår från 
skolbiblioteks-
centralen 

Folk-
biblioteket 

Biblioteks-
assistent 

 Administration och logistik på skolan 

 Kontakt med elever och lärare ”på golvet” 

 Regelbunden lokal verksamhet (t.ex. sagoläsning, bokprat etc.) i 
mån av möjlighet 

 Öppethållande och stöd i informationsåtervinningen 
 

Skolan Folk-
biblioteket 
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Finansiering av löpande verksamhet 
Arbetsgruppen föreslår en ekonomisk modell som skulle kunna fungera för att garantera likvärdighet 

i verksamheten. Inspiration till denna modell är länssamarbetet mellan biblioteken i Norrbotten, där 

varje bibliotek betalar för gemensamma tjänster baserat på antal kommuninnevånare, oavsett den 

lokala graden av användning av tjänsterna. På så vis har alla i bibliotekens upptagningsområden 

tillgång till ett gemensamt utbud av tjänster på en nivå som annars kanske skulle vara svår att uppnå 

för mindre kommuner och bibliotek.  

För att garantera att alla skolor – oavsett storlek och avstånd till centralorten – får samma höga 

kvalité på sin skolbiblioteksverksamhet på ett sätt som för varje enskild skola är ekonomiskt möjligt, 

föreslår vi att ett nyckeltal framarbetas där kostnader för respektive skolas skolbiblioteksverksamhet 

beräknas per elev. I linje med länssamarbetet som förebild får då alla elever tillgång till ett 

gemensamt utbud av tjänster på en nivå som annars kanske skulle vara svår att uppnå för mindre 

skolor. 

Ett gemensamt grepp innebär också att kostnaderna för skolbiblioteksverksamheten krymper jämfört 

med vad samma innehåll skulle kosta annars, till exempel på grund av färre antal uppstartsavgifter, 

möjligheten att dela licenskostnader och teckna hängavtal m.m. En skolbibliotekscentral tillgänglig 

för alla anknutna skolor skulle innebära att kostnaderna för medieinköp krymper för varje enskild 

skola, då skolorna skulle ha tillgång till ett stort gemensamt bestånd och undvika mångdubbla inköp 

av samma medier. En sådan samordningsfunktion skulle även innebära ett mer effektivt användande 

av medier som annars skulle spendera en stor del av sin tid i den lokala bokhyllan, då de endast 

används i respektive skolas undervisning under en begränsad tid per skolår. Även vad gäller 

personalresurser skulle denna modell innebära en effektivisering, med färre småtjänster och större 

möjlighet att tillgodose alla skolors behov av kvalificerad och kompetent personal. 

Utifrån dessa överväganden ser vi två huvudsakliga linjer till hur en basfinansiering av 

skolbiblioteksverksamheten skulle kunna läggas upp: 

Skol-
biblioteks-
central 
(gemensam 
för hela 
Kiruna 
kommun) 

 Gruppuppsättningar och klassuppsättningar av aktuell litteratur 
relevant för undervisningen. Särskild hänsyn tas till barn och 
unga med funktionsnedsättning, tillhöriga minoritetsgrupp 
samt med annat modersmål än svenska (i enlighet med 
bibliotekslagen). 

 Temalådor 

 Databaser 

 Administrativ personal 

I Kiruna, med 
kontor och 
lokaler i direkt 
anknytning till 
Stadsbiblioteket 

Folk-
biblioteket 

Materiella 
resurser på 
skolan 

 Lokal för skolbibliotek 

 Böcker – facklitteratur och skönlitteratur, basbestånd 
framarbetat i samråd mellan skolbibliotekarie och lärare utifrån 
Lgr11. Särskild hänsyn tas till barn och unga med 
funktionsnedsättning, tillhöriga minoritetsgrupp samt med 
annat modersmål än svenska (i enlighet med bibliotekslagen) 

 Internetdator 

 Sökdator 

 Administrationsdator 

 Lånemaskin 

 Bibliotekssystem uppkopplat mot länet 

På skolan 
(anpassat efter 
skolans storlek) 

Skolan 
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1. Att skolbiblioteksverksamheten i de kommunala skolorna finansieras centralt från 

kommunens sida. Icke-kommunala skolor (friskolor) får möjlighet att ansluta sig för en avgift 

som baseras på elevantal (möjligen plus ev. administrativa avgifter), samt en uppstartsavgift. 

På så vis säkerställs att alla elever i det kommunala skolväsendet garanteras en stabilt 

finansierad och samordnad skolbiblioteksverksamhet som både håller hög kvalité och är 

ekonomiskt effektiv. 

2. Att en överenskommen summa utifrån ett centralt framarbetat nyckeltal årligen dras från 

elevpengen för att betala skolbiblioteksverksamheten. Icke-kommunala skolor (friskolor) kan 

välja att ansluta sig och få denna summa (möjligen plus ev. administrativa avgifter) avdragen 

från sina elevers elevpeng. Nyckeltalet beräknas utifrån verksamhetskostnader medan 

investeringsmedel utöver detta behöver tillföras i uppstartsfasen. 

I båda fallen är det viktigt att ha i åtanke och vara uppmärksam på ytterligare medel som går att söka 

till skolbiblioteksverksamheten, samt de villkor som behöver uppfyllas för att dessa medel ska vara 

tillgängliga.  

 

Preliminär aktivitetsplan för projektet, med etappmål och 

resursförbrukning. 
Etapp 1:  

 Godkänd projektplan och handlingsplan (färdig februari 2016) 

Etapp 2:  

 Utveckla en organisation för samarbetet mellan skolbiblioteken och den kommunala 

biblioteksverksamheten i Kiruna kommun. (färdig juni 2016) 

 Kompetensutvecklingsinsatser på alla berörda nivåer. (hösten 2016, 2 dagar v.44) 

Etapp 3:  

 Praktiskt arbete med att utföra handlingsplanen genom att bygga upp 

skolbiblioteksverksamheten i samarbete mellan skola och kommunal biblioteksverksamhet. 

(inleds 2016/17) 

 Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser på alla berörda nivåer (inleds 2017)  

Arbetet sker till att börja med genom formaliserade möten, utbildningar och studiebesök. I projektet 

ingår ett förankringsarbete gentemot de berörda parterna inom folkbibliotek och skolverksamhet. 

Projektgruppen ska ha kontinuerliga avstämningar med styrgruppen. 

 

Preliminär tidsplan med start- och sluttid för olika delmoment i 

projektet. 
 

2016 

Februari  

 Godkänd projektplan och handlingsplan 
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April 

 Inledande kompetensutvecklingsinsats 

September 

 Rekrytering av skolbibliotekspersonal inleds 

 Fortsatt kompetensutveckling 

 

2017 

Januari/Februari 

 Genomgång av befintliga materiella resurser på skolor och kombinerade skol- och 

folkbibliotek inleds, arbetet är fortgående 

Våren 

 Uppbyggnad av skolbibliotekscentral inleds – administration och logistik inleds 

 Inköp av biblioteksdatasystem med tillhörande hårdvara, både centralt och lokalt (för att 

koppla samman alla Kirunas skolbibliotek med varandra och skolbibliotekscentralen) 

 Utbildning i biblioteksdatasystem för berörd personal på skolorna 

 Samarbete inleds där skolbibliotekarier och lärare i samverkan arbetar fram ett fast basutbud 

av medier som kommer att finnas tillgängligt på varje skola. Särskild hänsyn tas till elever 

med funktionsnedsättning, annat modersmål än svenska och elever som tillhör nationella 

minoriteter vad gäller utbud av medier och tekniska lösningar 

 Inköp av grupp- och klassuppsättningar till skolbibliotekscentralen inleds, i samråd med 

pedagoger. Dessa uppsättningar utgörs av aktuell och relevant litteratur för undervisningen 

Juni 

 Grundläggande administration och logistik av skolbibliotekscentral färdig 

 Operativt biblioteksdatasystem på alla skolor (tillgång till biblioteksdatasystem finns redan på 

flera skolor, i de fallen handlar det först och främst om att sätta systemen i bruk) 

 

Hösten 

 Pedagogiska insatser gentemot eleverna (informationssökning, källkritik, läsfrämjande arbete 

m.m.), i samarbete med pedagogerna, inleds 

 Befintligt bestånd gallras med vägledning av skolbibliotekarier och basbestånd införskaffas 

samt datoriseras tillsammans med kvarvarande bestånd 

 

2018 

 Fortsättning och fördjupning av samarbetet 

 Uppbyggnadsarbete  

 

2019/20 
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Kiruna kommun har en utbyggd skolbiblioteksorganisation med lånecentral, biblioteksdatasystem, 

utbildade skolbibliotekarier och biblioteksassistenter/kontaktpersoner samt lokala 

skolbibliotekslokaler med ett datoriserat och till stor del centraliserat basbestånd, väl rustat för att 

arbeta tillsammans med pedagogerna för elevernas måluppfyllelse enligt läroplaner och kursplaner. 

 

Budget. 
 

Budget etapp 1 

0 kr 

Kostnader för personal och arbetstid är ej inkluderade 

Budget etapp 2 

300.000 kr 

 Utbildningar och konferenser 

 Studiebesök 

 Studiematerial/litteratur 

Kostnader för personal och arbetstid är ej inkluderade 

Budget för etapp 3 utreds under etapp 2 

 

Plan för regelbundna uppföljningar.  
Enligt uppdragsgivarens önskemål. 

 

Plan för hur resultat skall dokumenteras. 
Enligt uppdragsgivarens önskemål. 

 

Informationsplan. 
Enligt projektplan 

 

Projektplanen skall beslutas av uppdragsgivaren. 
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