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Sammanfattning 

 

Den senaste tiden har en livlig debatt förts angående skolans kvalitet. Som en del av denna 

debatt ingår skolbiblioteket samt dess roll i kvalitetsarbetet för att eleverna ska kunna nå de 

uppsatta målen. Genom en lagändring 2011 flyttades lagtexten om skolbiblioteket till 

Skollagen och blev då en del av Skolinspektionens granskningsarbete.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Skolinspektionen säkerställer att 

skolbibliotekslagen efterföljs. För att göra detta har intervjuer genomförts med rektorer då 

dessa är huvudmän över skolbibliotek samt med personal på Skolinspektionen då det är de 

som granskar skolbiblioteken. Vi har utgått från tidigare forskning som vi delade in två 

områden: skolbibliotekens roll samt kriterier som styr granskning. Forskningen belyser att 

samarbete mellan lärare och bibliotekarier är avgörande för att skolbiblioteken ska utgöra en 

pedagogisk resurs i elevernas måluppfyllese. För att skapa en förståelse för begreppet kvalitet 

och dess innebörd, vilket är avgörande i denna uppsats, belyses även detta i den tidigare 

forskningen.  

 

Utifrån intervjuer och den teoretiska bakgrunden framträder en bild av att det finns ett glapp 

mellan vad skolbiblioteken skulle kunna vara och bidra med samt vad de faktiskt gör. 

Eftersom lagen utgår från tillgång till skolbibliotek tas det mindre hänsyn i inspektionerna till 

samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare samt den pedagogiska resurs som 

skolbiblioteken skulle kunna utgöra.  
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1. Inledning 

De senaste åren har det debatteras livligt om skolbibliotek inom politik, media och bland 

bibliotekarier. En relaterad debatt handlar om svenska elevers läs- och skrivförståelse där 

indikationer är att dessa har försämrats, något som presenterades i Kungliga Bibliotekets 

rapport Skolbibliotek 2012 samt den aktuella PISA rapporten som visar på nedgående siffror 

vad det gäller resultat för svenska elevers läsförståelse. Vikten av ett fungerande samarbete 

mellan skolbibliotek och skola för att eleverna ska nå sina mål lyfts fram i litteraturen, bland 

annat i UNESCOS manifest samt Öberg & Ljungdahl (2009). Ett problem som definieras i 

litteraturen är att det finns så många olika uppfattningar och tolkningar om vad ett 

skolbibliotek är samt hur dess arbete ska samordnas med skolans arbete. Detta öppnar upp för 

olika lösningar och tolkningar rörande skolbibliotekets verksamhet som inte alltid gynnar 

elevens bästa gällande deras måluppfyllelse. Då det är en demokratisk rättighet för elever att 

få tillgång till samma förutsättningar är det av vikt att kvalitetsgranskningar av skolbibliotek 

genomförs och att de utgår från passande kriterier. 

 

I en undersökning som genomfördes 2012 av Kungliga Biblioteket med fokus på 

skolbibliotek framkom att hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat 

skolbibliotek samt att en av sex elever helt saknar skolbibliotek. Även om många skolor 

uppger att de har tillgång till skolbibliotek så har biblioteken inte alltid de funktioner, resurser 

och tillgänglighet som krävs för att fungera som pedagogisk resurs i skolan. Här visar 

undersökningen att endast fyra av tio elever har tillgång till skolbibliotek med bemanning 

minst 20 timmar per vecka. Många elever har med andra ord inte tillgång till en bibliotekarie 

på samma villkor (KB, 2012). Då debatten om skolbibliotek är ett aktuellt och omdiskuterat 

ämne så kommer denna uppsats att titta närmare på hur Skolinspektionen går tillväga i sitt 

arbete med att granska skolbiblioteken i Umeå kommun samt vilka kriterier som styr denna 

granskning och tillsyn. Detta utifrån den förflyttning av lagtexten gällande skolbibliotek från 

Bibliotekslagen till Skollagen som trädde i kraft 2011. 

 

Då denna uppsats fokuserar på att granska granskarna, i detta fall gällande skolbiblioteken, så 

faller den till viss del inom ramen för statsvetenskap. Men vi vill hänvisa till 

implementationsforskning som ”syftar på genomförandet och förvekligandet av fattade 

politiska eller administrativa beslut och policys” (Wikipedia: implementation 

Samhällsvetenskap). Vi anser att lagändringen och därigenom den nya granskningen av 
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skolbibliotek är ett nytt område som innebär nya förhållningssätt och rutiner som kommer 

påverka synen på skolbibliotek, dess roll och syfte och därför faller inom området BIV. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Skolinspektionen säkerställer att 

skolbibliotekslagen efterföljs. Detta görs genom att titta på vilka kriterier som 

Skolinspektionen använder sig av och hur dessa kriterier påverkar vid inspektionen av 

skolbibliotek. Detta är viktigt då dessa kriterier ligger till grund för att säkerställa en likvärdig 

skola för alla elever i Sverige. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur kvalitetsgranskar Skolinspektionen skolbiblioteken? 

2. Vilka kvalitetskriterier utgår Skolinspektionen från när de granskar skolbibliotek? 

3. Har det gjorts någon kvalitetsgranskning av skolbiblioteken i Umeå och hur har de 

identifierade kriterierna tillämpats i verkligheten? 
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2. Bakgrund 

2006 genomförde Skolverket en nationell lägesbedömning av skolverksamheten där även 

skolbibliotekets pedagogiska roll i skolundervisningen ingick. Denna rapport konstaterade att 

skolbiblioteken till stor del inte utnyttjades till fullo men att det finns stora möjligheter för 

biblioteken att kunna bidra till elevernas lärande (Skolverket 2006). Skolverkets rapport tog 

även fram en definition av begreppet skolbibliotek som än idag används bland annat av 

Skolinspektionen i deras promemoria om skolbibliotek. Samma definition används även i 

regeringens proposition till nya Skollagen (prop: 2009/10: 165, s 283). Nedan återges denna 

definition i sin helhet: 

 

Med skolbibliotek avser Skolverket 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 övriga 

utrustning, dels en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service. 

(Skolverket 2006, s. 192) 

 

Denna definition gav skolbiblioteken en mer tydlig pedagogisk roll. Vi ser detta som ett sätt 

att sammanfatta skolbiblioteks roll och funktion inför den kommande lagändringen. Genom 

att flytta lagtexten om skolbiblioteken från Bibliotekslagen till Skollagen anser vi dessutom 

att man försökt förstärka skolbibliotekets roll och funktion genom att det då blev möjligt att 

granska dem med påföljder vid de tillfällen då kraven inte uppfyllts. Med andra ord genom 

den nya Skollagen fick skolbiblioteken en lagstadgad grund i skolan och en starkare position 

jämfört med tidigare då den reglerades i Bibliotekslagen. 

 

2.1 Definitioner av skolbibliotek 

Under denna rubrik kommer vi presentera olika aktörers tolkningar av vad skolbibliotek kan 

vara. Detta eftersom Skollagens formulering är något otydlig och har stort fokus på det 

materiella innehållet. Bland annat DIK(Fackföreingen för Dokument Information och Kultur) 

påpekar lagtextens brister när det gäller skolbibliotekets placering under rubriken ”lokaler och 

utrustning”. Dessutom utelämnas skolbibliotekets bemanning helt från lagformuleringen 

vilket ses som en viktig svaghet enligt nedanstående aktörer.  
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Bibliotekslagen 

Förutom skolbibliotekens fysiska lösningar så är ett grundläggande krav att skolbiblioteken 

ska ingå aktivt i utbildningen och stödja elevernas lärande. I Bibliotekslagen står det uttalat att 

biblioteken ska främja språkutveckling och stimulera till läsning.  

I Bibliotekslagen 8 och 9 § definierar man vidare att: 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 

invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och 

i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 

erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning. 

(Bibliotekslagen 1996:1596) 

 

UNESCOs Skolbiblioteksmanifest  

Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Den bildades 

1949 och har tillsammans med IFLA (International Federation of Library Associations) 

arbetat fram ett folk- och skolbiblioteksmanifest. Skolbiblioteksmanifestet som antogs 1999 

innehåller riktlinjer för skolbibliotekens roll och betydelse världen över. Detta manifest eller 

idédokument är viktigt i dialogen mellan bibliotek och användarna samt huvudmän i många 

länder och spelar även en stor och viktig roll för bibliotekens utveckling och status. I 

skolbiblioteksmanifestet tas det upp att elever behöver färdigheter för livslångt lärande men 

även för att utveckla sin inlevelseförmåga, vilket skolbiblioteken ska bidra till. Det som skiljer 

Unescos riktlinjer från Skollagen och Bibliotekslagen är att de inte är lagbundna samt att de 

tar upp vikten av fackutbildad personal på skolbiblioteken då man menar att dessa kan ge 

professionell vägledning vid användning av olika resurser så som tryckta och elektroniska 

informationskällor, skönlitteratur samt facklitteratur. Vidare tar man upp vikten av samarbete 

mellan lärare och bibliotekarie då detta genom erfarenhet visat att elevernas förmåga att läsa, 

skriva, lösa problem samt utnyttja informationsteknik då förbättras. Vidare påstår UNESCOs 

riktlinjer att det är viktigt att skolbibliotekarierna har rätt kompetens och de bör därför 

erbjudas fortlöpande kompetensutveckling för att kunna stödja lärare och elever på rätt sätt. 

Dessutom står det i manifestet att för att få en effektiv verksamhet så krävs det tydliga mål, 

bra organisation och att dessa ska anges i läroplanerna (UNESCO Manifest). 
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DIK:s definition av skolbibliotek 

Fackförbundet DIK definierar begreppet skolbibliotek som en pedagogisk funktion, vilket 

skall regleras av Skollagen samt nationella kurs- och läroplaner. Vidare tas upp att kompetent 

personal ska stärka elevernas digitala och språkliga kompetens. DIK framför kritik mot 

skolbibliotekets placering i den nya Skollagen, de anser att skolbibliotek inte passar in under 

”föreskrifter om lokaler och utrustning” då detta leder tanken fel och ger för stort fokus på 

rummet och utrustning medan den pedagogiska funktionen hamnar i skymundan. Enligt DIK 

är det viktigt att kompetent personal ska finnas i biblioteket för att på så sätt hjälpa eleverna 

att nå målen. De menar att ”skolbibliotek utan kompetent personal i bästa fall är ett bemannat 

bokrum”( DIK 2011). 

 

Umeå kommun och skolbibliotek 

Eftersom vi i denna uppsats valt att fokusera på skolor inom Umeå kommun anser vi det av 

vikt att ta upp vad de själv skriver om när det gäller skolbibliotek. Det finns inom Umeå 

kommun bestämmelser om att varje skola ska ha en biblioteksplan, i vägledningen för hur 

biblioteksplanen ska se ut finns det definierat vad skolbibliotekets verksamhet ska vara. Där 

går det att läsa att det är viktigt att bibliotekens resurser samordnas på grund av den snabba 

utvecklingen av informationsteknologi och att den grundläggande uppgiften för 

skolbiblioteken är att vara ett redskap i skolans pedagogiska samerbete och hjälpa eleverna att 

nå målen. För att kunna möjliggöra detta krävs ”lokaler, olika media, teknik och personal i 

direkt anslutning till skolan” (Umeå kommun Biblioteksplan, n.d). 

 

Vidare i riktlinjer rörande skolbiblioteksverksamheten i Umeå kommun belyser man rektorns 

ansvar. På varje skolenhet ska rektorn göra en pedagogisk planering där det klart ska framgå 

vem som ansvarar för att målen gällande elevernas informationskompetens samt läs- skriv och 

språkutveckling ska uppfyllas (Umeå Kommun: Riktlinjer för Skolbiblioteksverksamhet i 

Umeå Kommun, n.d). 

 

Litteraturutredningen och skolbibliotek 

I litteraturutredningen (SOU 2012:65) påpekar man att statens intentioner med 

skolbiblioteken behöver förtydligas. Utredningen efterfrågar ett förtydligande av 

skolbiblioteken som en pedagogisk resurs samt bestämmelser att ”huvudmännen ska sträva 

efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som har kompetens att vara ett stöd 
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till elever och lärare i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet” (s 14). Vidare anser man att 

Skolverket ska granska huruvida de skolbibliotek som finns fungerar som en pedagogisk 

resurs och om de stödjer eleverna i deras lärande samt om de främjar intresset för läsning och 

litteratur. 

 

Sverige i PISA:s undersökning 

Forskning visar att skolbibliotek kan bidra till och ha en avgörande roll om de får ingå i och 

bli en pedagogisk resurs i skolans verksamhet vilket kan påverka elevers måluppfyllelse, fram 

för allt när det gäller skriv och läs förståelse. Den senaste tiden har olika undersökningar när 

det gäller just elevers skriv och läsförståelse visat att dessa försämrats och där är PISA 

undersökningen en frekvent vanlig källa för media, rapporter mm. Vi har därför valt att 

presentera PISA:s resultat för att ge en bild av de Svenska elevernas måluppfyllelse. 

 

 PISA (Programme for International Student Assessment) är en studie som genomförs var 

tredje år där både OECD-länder (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

som icke OECD-länder ingår. Syftet med studien är att utvärdera ”kvalité, likvärdighet och 

effektivitet hos utbildningssystem i över 60 länder” (PISA 2012, s 5). Detta genom att 

undersöka huruvida 15-åringar är rustade att möta framtiden genom att mäta tre 

kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Fördelar med PISA är att 

man kan få regelbundna mätningar av resultat och trender samt upptäcka orsaker och 

anledningar till observerade skillnader gällande elevernas förmåga. Ett ytterligare syfte är att 

förse politiker med goda empiriska underlag vilken kan leda till att varje land kan upptäcka 

sina systems svaga och starka sidor vilket i sin tur kan bidra till en förbättrad skola. Den 

senaste PISA-undersökningen gjordes 2012 med fokus på matematik. Denna studie visade att 

sett över tid har det genomsnittliga resultatet för svenska 15-åringar försämrats mest i 

jämförelse med andra länder i studien. När det gäller läsförståelse visade studien att det främst 

är lågpresterande elever samt pojkar som tappat mest. Dock visar resultatet att svenska elever 

överlag har fått en försämrad läsförståelse de senaste tio åren jämfört med sig själv samt i 

förhållande till andra länder. I PISA:s undersökningar från 2000 och 2003 låg svenska 15-

åringar över snittet i de tre kunskapsområdena. 
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2.2 Vad reglerar skolbibliotekens funktion?  

De lagar som styr skolbibliotekens verksamhet och funktion är Bibliotekslagen (1996:1596) 

samt Skollagen (2010:800). Även läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 

(SkolFS 2010:37) styr bestämmelserna om skolbibliotek. 

 

Den första juli 2011 ersattes bestämmelserna i 5§ i Bibliotekslagen med en hänvisning till kap 

2 36§ i Skollagen gällande skolbibliotek. Nedan återges den nya lagen i sin helhet satt i sitt 

sammanhang; 

 

Lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 

35 § För utbildning ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med 

utbildningen ska kunna uppfyllas. 

 

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

(SFS 2010:800)  

 

 De nya bestämmelserna innebar att tillgången till skolbibliotek inte bara skulle gälla elever i 

grund-och gymnasiekola utan även grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasiesärskola 

samt fristående skolor. Det vill säga att bestämmelserna numera inte bara gäller för 

kommuner och landsting utan även för fristående skolor och dess huvudmän. Den stora 

skillnaden är också att det i Bibliotekslagen stod att det skulle finnas lämpliga fördelade 

skolbibliotek medan det i Skollagen står att eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Värt 

att notera är att det varken i Skollagen eller i Bibliotekslagen finns några bestämmelser om att 

det skall finnas en skolbibliotekarie (Skolinspektionen, 2011). 

 

I Skolverkets föreskrifter för förskola, grundskola och fritidshemmet (SkolFS 2010:37, 2,8 

rektorns ansvar) står det att huvudmannen, det vill säga den som driver en skola, avgör hur 

tillgången till skolbibliotek ska se ut: 

 
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet 

och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper till exempel bibliotek, datorer och 

andra hjälpmedel. 

 

För friskolor finns motsvarande bestämmelser med samma innebörd men det är formulerat på 

ett lite annat sätt: 
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arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god 

kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, 

datorer och andra tekniska hjälpmedel. 

(Lpf 94: 2, 6 rektorns ansvar) 

 

Hur huvudmannen löser detta kan skifta utifrån lokala behov och förutsättningar men eleverna 

ska ha tillgång till skolbibliotek som ska vara anpassat och vara en del av deras utbildning. 

Uttrycket ”tillgång till” öppnar upp för en mängd olika tolkningar om hur man kan lösa 

tillgången till skolbibliotek och ändå uppfylla lagens krav på skolbibliotekens funktion. 

Skolinspektionens tolkning innebär att skolbiblioteken helst bör ligga i skolans lokaler eller 

inom rimligt avstånd. Det kan vara en skola och ett folkbibliotek som ligger i samma lokal 

och har ett samarbete som uppfyller skolbibliotekens funktion eller så kan det vara två skolor 

som ligger så nära varandra att man kan ha ett gemensamt skolbibliotek. Av geografiska skäl 

kan dock andra lösningar krävas, detta kan vara bokbuss eller användning av annan 

informationsteknik än böcker (Skolinspektionens 2011). 

 

Sammanfattning 

Det man kan kostatera är att definitionen av begreppet skolbibliotek är komplex och att det 

finns en hel del olika/lika tolkningar åsikter. Man kan därför förstå det problem som 

Skolinspektionen ställs inför i framtagande av kriterier rörande kvalitetsgranskning av 

skolbibliotek.    
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3. Skolinspektionen 

Statens Skolinspektion (Skolinspektionen) är en statlig myndighet som inrättades 1 oktober 

2008. Den har i uppdrag att granska ”skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan 

pedagogisk verksamhet” (Internet 1). Instruktioner för hur Skolinspektionen skall utföra sitt 

uppdrag finns reglerat i Förordning med instruktion för Statens Skolinspektion (SFS 

2011:556). Skolinspektionen har sitt huvudkontor i Stockholm men har även avdelningar i 

Lund, Göteborg, Linköping och Umeå. Umeå kontoret har ca 35 anställda och deras 

upptagningsområde sträcker sig från Östersund till Kiruna. De anställda är pedagoger, jurister, 

statsvetare samt inspektörer med olika bakgrunder. Skolinspektionens huvuduppdrag utgörs 

av tillståndsprövning samt tillsyn och kvalitetsgranskning. Detta gäller såväl fristående skolor 

som skolor vilka drivs av kommun, landsting eller stat. Skolinspektionens uppdrag är att 

kvalitetsgranska och kontrollera dessa verksamheter samt ge råd och vägledning utifrån 

gällande lagstiftning. I uppdraget ingår även att verka för att barn och elever får goda 

förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande. Vid kvalitetsgranskning och tillsyn skall 

Skolinspektionen bland annat utgå från följande punkter: 

 

 Bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet. 

 Regelbundet granska kvaliteten i och utöva tillsyn över huvudmän och verksamheter.  

 Kommunicera resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning.  

 Skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden. 

(Internet 2) 

 

Skolinspektionen prövar även tillstånd, rätten till bidrag för fristående skolor samt 

kontrollrättar nationella prov i grundskolan och gymnasiet.  

Då det gäller tillgång till skolbibliotek samt innehåll finns krav från Skolinspektionen på vad 

som menas med detta. Dessa krav ligger som grund vid de inspektioner som de utför på 

skolor.  

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. 

(Skolinspektionens promemoria om skolbibliotek 2011) 
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Tillsyn 

Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn av all skolverksamhet i hela landet för att 

kontrollera att lagar, regler och läroplaner följs. Denna tillsyn utgår bland annat från 

Skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner, det vill säga bestämmelser som reglerar 

hur verksamheterna ska arbeta. Vid tillsynen är det fyra huvudområden som gäller: 

 Elevernas utveckling mot målen 

 Ledning och utveckling av utbildning 

 Enskild elevs rätt/tillgång 

 Särskilda krav för enskilda huvudmän 

Dessa huvudområden är indelade i olika bedömningsområden som i sin tur är indelade i 

bedömningspunkter med indikatorer. Innan tillsynen utförs skickas det ut ett dokument till 

rektor eller annan ansvarig person där de ombeds beskriva de områden som inspektionen 

kommer att granska. Detta skickas sedan tillbaka till Skolinspektionen. Även ett 

informationsbrev ska förmedlas till föräldrarna inför den kommande inspektionen. I detta brev 

ges en kortfattad beskrivning av vad inspektionen handlar om och hur den ska genomföras 

(Internet 3). 

 

Inför tillsynen tar Skolinspektionen del av information från tidigare granskningar samt 

skolenkäter som skickas till elever, föräldrar och lärare, Skolverkets nationella 

uppföljningssystem och skolornas webbplatser. Utifrån detta material gör Skolinspektionen en 

bedömning om vilken form av granskning de ska genomföra, en bastillsyn eller en breddad 

tillsyn. Dessa två former av tillsyn görs utifrån samma utgångspunkter men den breddade 

tillsynen innebär en mer omfattande granskning. Själva tillsynen omfattar olika aktiviteter 

som kan vara besök, enkäter, intervjuer samt granskning av dokument. Arbetssättet är 

varierande beroende på vilken form av tillsyn som utförs. Vid en bastillsyn ingår besök på 

skolan, intervju med rektor vilket tar cirka 2-3 timmar. Vid en breddad tillsyn som sker på en 

2/3 av skolorna ingår fler aktiviteter, mer intervjuer med fler grupper, bland annat med lärare 

och föräldrar, och pågår under 1-3 dagar. Skolinspektionen kan välja att göra en så kallad 

riktad tillsyn vilket innebär att de riktar in sig på ett specifikt område eller sakfråga. Denna 

tillsyn görs ibland utifrån ett visst urval men kan även ske på grund av att skolinspektionen 

fått vetskap om att det finns brister inom en viss skola eller verksamhet. Skolinspektionen kan 

även genomföra en så kallad flygande inspektion där syftet är att snabbt få en översiktlig bild 
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av ett stort granskningsområde. De samlar in statistik vilket används som underlag för 

granskning.  

Då det gäller nystart av fristående skolor genomför Skolinspektionen en så kallad 

etableringskontroll några månader innan start, detta för att kontrollera att den planering som 

skolan har presenterat går att genomföra. När friskolan varit verksam i fyra till sex månader så 

gör Skolinspektionen en förstagångstillsyn. Det finns två syften med detta: 

 Kontrollera att huvudman och skolan arbetar utifrån de planer som tillståndet bygger 

på. 

 Att en nyetablerad skolhuvudman ska kunna få råd och vägledning tidigt i 

uppbygganden av verksamheten.  

När Skolinspektionen är färdig med sin granskning gör de en bedömning av verksamheten 

som sedan delges till de granskade skolorna. Efter tillsynen tar det cirka en månad innan 

beslutet blir klart. Om brister framkommit ges krav på att dessa ska åtgärdas samt en tidsfrist. 

Skolinspektionen genomför uppföljning i form av skriftlig redovisning, muntliga kontakter 

eller i vissa fall uppföljningsbesök för att se att man kommit tillrätta med och åtgärdat 

problemet. Vid allvarliga brister kan Skolinspektionen besluta om ett vitesföreläggande i form 

av böter eller återkalla tillstånd för friskola.  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning är en fördjupad granskning där syftet är att säkerställa kvaliteten i skola 

genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområde. Denna granskning ger möjlighet att få 

information om skolorna på ett annat/djupare sätt än vad som är möjligt inom ramen vid 

tillsyn. Dessa granskningar utgår från läroplanens mål och riktlinjer och inriktas mot olika 

kvalitetsaspekter. Detta kan till exempel vara vissa specifika skolämnen, lärares utbildning 

och behörighet, trygg miljö eller hur det pedagogiska arbetet ser ut. Målet är en bättre 

undervisning på skolorna med fokus på elevernas kunskapsresultat. Underlaget för dessa 

granskningar är aktuell forskning, beprövad erfarenhet, lagar och regler.  

Kvalitetsgranskningen ska utgöra 50 % av Skolinspektionens resurser. 

 

Olika beslut 

Det finns olika sorters tillsyn och granskningsbeslut. De mest förekommande är: 

 Föreläggande, vilket innebär att man påpekar vilka brister som finns och hur dessa ska 

åtgärdas. Är bristerna allvarliga kan tvångsåtgärder utfärdas, till exempel verksamhetsförbud 

med mera. 
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 Föreläggande med vite vilket innebär att den ansvarige får betala en summa pengar om inte 

bristerna har åtgärdas inom tidsramen. (Detta kan överklagas av ansvarig person till 

förvaltningsrätten.) 

 Anmärkning. Vid mindre allvarliga brister. Huvudmannen ska åtgärda dessa och 

Skolinspektionen gör uppföljning i huruvida det skett.   

 Avstående från ingripande gäller vid brister av ringa slag där detta snabbt kan rättas till eller 

om det finns särskilda skäl. Dock beskrivs dessa brister ändå i beslutet. 

(Internet 4) 

 

För beslut vid kvalitetsgranskning sker ett granskningsbeslut. Detta innebär att den granskade 

skolan får ett granskningsbeslut med verksamhetsrapport som ger en fördjupad bild av 

granskningens resultat och där viktiga utvecklingsområden tas upp. Skolinspektionen följer 

sedan upp dessa inom sex månader. Man strävar även efter att lyfta fram goda exempel i 

rapporten för att andra ska kunna ta del av positiva erfarenheter. 

 

3.1 Olika synpunkter gällande Skolinspektionen och dess granskning 

Nedan kommer vi presentera olika åsikter i frågan rörande skolbibliotek och 

Skolinspektionen. Vi anser det viktigt att belysa olika röster gällande frågan om inspektion av 

skolbibliotek för att visa på ämnets komplexitet samt för att ge en bredd till denna uppsats.  

 

Kritik mot Skolinspektionens granskningar 

I en artikel skriven av Carl-Magnus Höglund och Kerstin Sjödén som finns publicerad på 

Lärarnas riksförbunds hemsida framför man kritik mot Skolinspektionens sätt att arbeta i sin 

granskning av skolorna. Linda Rönnberg, forskare i statsvetenskap vid Umeå Universitet, 

citeras i artikeln där hon menar att Skolinspektionens rapporter är kortfattade och fokuserar på 

brister vilket passar in i medielogiken där Skolinspektionen som ny myndighet har ett behov 

av att synas och profilera sig. Detta innebär enligt henne att det kan skada en skola när det blir 

stora negativa rubriker som kan vara svåra för föräldrar och elever att förstå vad det 

egentligen betyder. I artikeln uttalar sig även Jens Naezer, rektor på Katrinebergskolan i 

Mölndal. Han gör en jämförelse mellan Skolinspektionens kvalitetsgranskning och en 

bilbesiktning. Genom att slippa anmärkning så kan man andas ut. Enligt honom läggs stor 

fokus på måluppfyllelse som det enda som visar på bra eller dålig kvalitet. För att klargöra 

den bilden säger han  
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Under en inspektion granskas huruvida eleverna når målen för utbildningen. Men du behöver inte 

vara ett snille för att förstå att du, till exempel i ett område där föräldrarnas utbildningsbakgrund 

är låg, kan driva en jättebra skola men ändå ha en relativt låg måluppfyllelse. Och i ett 

akademikertätt område kan skolan vara ogenomtänkt men eleverna får ändå bra betyg. 

(Internet 5)  

 

Ytterligare nämns i artikeln att externa granskningar begränsar lärarnas professionella frihet 

vilket kan ge negativa följder då det kan påverka deras inflytande över undervisningen. Enligt 

Gunnar Berg, professor i pedagogik, som forskat om skolutveckling kan resultatet bli att man 

ändrar på ytan och putsar på fasaden medan det egentligen inte sker någon förändring, det 

fortsätter som förut (ibid). 

 

I ett blogginlägg som är publicerat på Kungliga Bibliotekets blogg Bibliotekssamverkan 

diskuterar Elin Lucassi Skolinspektionens eventuella förändringar i tillsynen samt att hon 

lyfter fram farhågor om att detta eventuellt kan drabba skolbiblioteken. Idag grundar sig 

inspektionerna på cirka 100 frågor vilket ska minska till cirka 20 enligt den nya modellen. 

Elin Lucassi menar att då skolorna själva i fördokumenten skriver att de har skolbibliotek 

tillgängligt så anser Skolinspektionen att ingen vidare tillsyn behöver genomföras vid besöket. 

Detta medför att ingen kontroll görs av bibliotekets innehåll, utbud, bemanning, medier, 

verksamhet, kompetens, koppling till läroplan med mera. Det vill säga allt det som Kungliga 

Biblioteket anser ska ingå för att skolbiblioteket ska fungera som en pedagogisk resurs i 

skolan (Internet 6). Som svar på den kritiken säger Kjell Ahlgren vid Skolinspektionen att 

detta inte är något som specifikt ska påverka skolbiblioteken utan att det handlar om att 

förändra Skolinspektionerna på det stora hela. Skillnaden är att det blir ett reducerat 

frågeunderlag där 30 % i förväg fylls i av Skolinspektionen där man utgår från tidigare 

uppgifter/statistik medan resten fylls i som tidigare. Tanken är att det ska bli mer uppföljning 

till skolor som har stora problem (Internet 7). 

 

Kritik gällande kriterier som definierar ett skolbibliotek 

Som vi tidigare skrivit om i denna uppsats finns det en del olika definitioner om vad 

skolbibliotek kan vara/är. Men inga av aktörerna som definierar skolbibliotek har fördjupat 

sig i framtidsperspektivet och fört diskurser gällande den digitala utveckling och hur denna 

kan påverka skolbibliotekens roll. Därför har vi valt att ta med en rapport som ger en annan 

bild av vad biblioteket kan vara. 

 



14 
 

I rapporten Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss (2012) utförd av Krister Widell 

och Mats Östling på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting framförs kritik mot hur 

Skollagen och Skolinspektionen till stor del fokuserar på skolbiblioteket som ett fysiskt rum. 

Med detta fokus menar författarna att när det fysiska rummet hamnar i centrum hamnar 

skolbibliotektes roll som pedagogisk resurs i skymundan. Fokuseringen på det fysiska rummet 

kan bli/är problematiskt för mindre skolor då dessa kan ha svårt att leva upp till den nya 

lagen. 

 

Även om bokbussar godkänns av Skolinspektionen så anser författarna att Skollagen har ett 

tydligt storstadsperspektiv och därför är den odemokratisk då alla elever inte får samma 

rättigheter och tillgång till skolbibliotek. Författarna föreslår att det behövs en omdefiniering 

av vad skolbiblioteket kan vara där de menar att det fysiska rummet behövs men att ett digitalt 

skolbibliotek skulle kunna få samma vikt som det fysiska där det digitala ska ses som ett rum 

och inte bara som en söktjänst. Detta digitala bibliotek ska enligt författarna innehålla forum, 

chattar och bloggar där kompetens ska kunna spridas till många fler, och biblioteket behöver 

inte vara beroende av speciella öppettider. Det viktiga är att bibliotekarien även på internet 

ska vara närvarande genom till exempel litteraturtips, interaktiva skrivtavlor. Det handlar om 

att skapa möten där sådana annars inte skulle ske gällande såväl elever som lärare och rektorer 

(Widell & Östling, 2012).  
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4. Metod 

4.1 Intervju 

I denna uppsats har vi valt att använda en kvalitativ metod. Bryman (2011) beskriver den 

kvalitativa metoden som ”induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art” (s 340). 

Tonvikten vid kvalitativ metod ligger på ord istället för siffror. Enligt Backman (2010) 

innebär detta att man börjar med att samla in empirin för att utifrån detta formulera hypoteser 

eller teorier. Intresset är riktat mot individens eller gruppens tolkning och hur de formar 

(konstruerar) en/sin verklighet. Utgångspunkten är hur individen eller gruppen i kombination 

med tidigare kunskaper och erfarenheter strukturerar, tolkar och upplever sin verklighet. Det 

huvudsakliga instrumentet vid kvalitativ metod är människan, och då ofta i interaktion med 

andra människor, forskaren är nära det studerande subjektet och kan ingå som en del i 

metoden (s 53ff). 

 

Vi har i vår studie använt oss av halvstrukturerade intervjuer eller det som Bryman kallar 

intervjuer av semistrukturerad karaktär. Enligt Bryman innebär detta att den som intervjuar 

har specifika teman vilka han eller hon vill att intervjun skall handla om, dock är frågorna 

öppna vilket innebär att ”intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt”(s 

415). Detta är en metod som enligt oss passade syftet med denna uppsats då vi ville komma åt 

”det osagda” eller det som finns mellan raderna. En ytterligare aspekt var att då vi inte hade 

viss förhandsinformation som t.ex. om skolorna hade ett bibliotek eller ej, så blev vi tvungna 

att anpassa våra intervjufrågor under intervjun beroende på vilka svar vi fick. Denna metod 

visade sig ge bra information utöver de två intervjumallar som vi konstruerat: en för intervju 

med rektorer och en för intervju med personal på Skolinspektionen. I intervjun med rektorer 

låg fokus framför allt på hur och om deras skolor och då även bibliotek har inspekterats men 

även på hur det pedagogiska samarbetet skola-skolbibliotek ser ut. Vid intervjuerna med 

personal på Skolinspektionen riktade vi in oss på frågor gällande deras arbetssätt, vad 

granskningen har visat angående skolbiblioteken i Umeå samt vilka kriterier som styr deras 

granskning (Se bilaga 1 och 2). 
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4.2 Urval/Målgrupp 

För att få bredd på uppsatsen valde vi att intervjua dels rektorer men även personer från 

Skolinspektionen, detta för att belysa två perspektiv som är av intresse för vårt arbete. Valet 

att intervjua rektorerna grundade sig på att dessa är huvudmän och ansvariga för 

skolbiblioteken. Skolinspektionen valdes ut då dessa är ansvariga för granskning av skolor 

och skolbibliotek. För att ge bredd till denna rapport intervjuade vi fyra rektorer. Tre var från 

kommunala skolor där samtliga var F-9 skolor och den fjärde skolan var en gymnasial 

friskola. En av dessa kommunala skolor hade fått ett pris gällande skolbiblioteket och en skola 

hade inte klarat Skolinspektionens granskning och fått påbackning gällande bland annat 

skolbibliotek. På Skolinspektionen intervjuade vi tre personer som hade olika ansvarområde 

vilket gav en varierad och fördjupad bild av deras arbete. 

 

4.3 Genomförande av besöksintervjuer 

Intervjuerna inleddes med att ge information och instruktioner för att klargöra syftet med 

intervjun. Därefter följde frågor av fakta karaktär, så som tjänsteår, beskrivning av tjänst och 

så vidare. Frågor av ’ja eller nej’ karaktär undveks med motiveringen att få mer uttömmande 

svar, genom detta lyckades vi få information som annars kanske inte belysts i samma 

utsträckning. Hänsyn togs till varje individ genom lyhördhet för eventuella följdfrågor som 

inte inkluderats i den mall som förberetts, detta även då ämnet skulle kunna vara av känslig 

karaktär (Hartman 2003:33ff). Upplägget vid varje intervju var att en av oss intervjuade och 

iakttog medan den andra förde anteckningar. Direkt efter varje intervju förde vi en diskussion 

om respektives iakttagelser och reflektioner. Intervjuerna renskrevs direkt efteråt utifrån de 

anteckningar som förts och dessa analyserades i empirin i en sammanfattande text där några 

citat får framträda för att förstärka vissa uttalanden.  

 

4.4 Insamling av data 

För denna studie intervjuade vi 4 rektorer och 3 anställda på Skolinspektionen i Umeå. Ett 

antal rektorer från grund- samt gymnasieskola valdes utifrån aspekten att vi ville intervjua 

rektorer verksamma vid både kommunala och friskolor. Dessa valdes ut från Umeå kommuns 

hemsida där samtliga skolor finns listade. Vi mejlade rektorerna med förfrågan om intervju 

med medföljande förklaring om vår studie. Då en hel del inte alls svarade så skickades även 

en påminnelse ut vilket resulterade i fler svar. Av 36 utskickade förfrågningar fick vi 4 som 

ville ställa upp på intervju. En förklaring till det stora bortfallet var att rektorerna just då var 
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väldigt upptagna av medarbetarsamtal. Intervjuerna skedde med personligt besök på 

respektive rektors skola, intervjuerna tog i snitt cirka en timme.  

 

För att få intervju med personal från Skolinspektionen togs kontakt med Skolinspektionens 

centrala avdelning i Stockholm som kunde ge oss namn på två personer på kontoret i Umeå. 

Utifrån dessa kontakter fick vi sedan namn på tre personer som kunde ställa upp på intervju. 

Intervjuen skedde med personligt besök på Skolinspektionen i Umeå, besöket tog en timme. 

 

Utifrån den grupp som vi intervjuat anser vi att vi fick bra bredd och bra kvalitet på 

intervjumaterialet för att sedan kunna arbeta vidare med i förhållande till våra 

forskningsfrågor. Dock är vi medvetna om att de två perspektiv (rektorer och 

Skolinspektionen) som vi belyser i denna uppsats utesluter bibliotekarier och skolpersonal 

som också är viktiga i sammanhanget och vilka hade kunnat bidra med viktig information. 

Men vi anser att utifrån vårt syfte och frågeställningar passade det bäst att fokusera på de två 

valda grupperna då dessa har ett övergripande ansvar när det gäller skolbibliotek och dess 

granskning.  

 

4.5 Etiska aspekter 

I vårt arbete valde vi att utgå från de fyra etiska huvudkrav som beskrivs av vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, n.d). Dessa fyra huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi följde dessa genom att i mejlet med förfrågan 

om intervju beskriva vad vår uppsats handlade om, vilka vi var och vad vi studerade. De som 

sedan av fri vilja tackade ja till intervju tog vi kontakt med och bokade tid och plats för att 

genomföra intervju. Vid intervjutillfället förtydligade vi denna information som redan 

påbörjats i mejlet gällande uppsatsens syfte samt påpekade att de fick vara anonyma. Vi 

förklarade även intervjuns upplägg där vi påpekade att de gärna fick fråga upp eller avbryta 

om det var något de inte förstod eller ville tillägga. Vi informerade även att materialet som 

framkom endast skulle användas till denna uppsats. Det framkom förfrågan från vissa 

respondenter om att ta del av slutresultatet av denna rapport vilket de självklart kommer att få 

genom att vi skickar det färdiga materialet till dessa personer.  
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5. Tidigare forskning 

Utifrån denna uppsats syfte och frågeställningar har det framträtt två områden som inverkar 

och påverkar vårt forskningsområde. Dessa är skolbibliotekets roll samt kriterier som styr 

granskning. Till detta ingår även kvalitetsbegreppet. Nedan kommer vi presentera dessa två 

områden under var sin rubrik. 

5.1 Skolbibliotekens roll 

Det finns en hel del forskning och litteratur som berör ämnet skolbibliotek samt dess 

pedagogiska roll, vi kommer här att presentera några av dessa då vi anser det viktigt att få en 

förståelse för skolbibliotekens roll samt vad skolbiblioteket skulle kunna bidra till då det 

gäller elevernas måluppfyllelse. Mycket av litteraturen belyser skolbiblioteken som en 

pedagogisk resurs och därför anser vi det av vikt att lyfta fram den forskningen för att ge en 

djupare förståelse. 

 

Pedagogiskt samarbete 

I Skolinspektionens litteraturöversikt för läs- och skrivundervisning för grundskolans tidiga 

år (2011) tas vikten av samarbete mellan skolbibliotek och skola upp för att eleverna ska 

kunna nå de uppsatta målen (s 7). Skolbibliotekets pedagogiska roll är beroende av samarbete 

mellan bibliotekarie och andra aktörer så som lärare och rektorer. En avgörande faktor för ett 

bra pedagogiskt samarbete är att undervisning genomförs i arbetslag där bibliotekarier, lärare 

och rektor samarbetar och har en gemensam syn. De förklaringar som brukar anges som 

hinder för detta samarbete uppges vara tidsbrist, oklar rollfördelning samt bristande stöd från 

skolledning.  

 

Bibliotekstjänst (BTJ) har gett ut boken Framtidens skolbibliotek: den glada boken (2009) 

som också lyfter fram samverkan mellan skola och skolbiblioteket. Även i den belyses det 

avgörande i samarbetet för att nå målen. För att nå dit är samarbete mellan skolbibliotekarie, 

lärare och elever samt rektor avgörande. Skolbiblioteket måste ses som en del av skolan och 

för att lyckas med det måste rektorn avsätta resurser och låta bibliotek få hög prioritet. Dock 

påpekas att det i grund och botten är en politisk vilja som styr satsningen på skolbibliotek. 

Öberg och Ljungdahl (2009) diskuterar vidare i boken att skolbiblioteken borde ses som en 

del av infrastrukturen då det i ett kunskapssamhälle är kunskapen som är avgörande. 

Biblioteken är en viktig del då det är en länk i kedjan och bistår med det pedagogiska arbetet 
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som leder till att barn och ungdomar får kunskap så de kan bli delaktiga i kunskapssamhället. 

Man trycker även på att skolbibliotek är en demokratisk rättighet och att alla ska ha samma 

rätt till att lära, uppleva och upptäcka (s17ff). 

 

Projekt med biblioteket som pedagogisk resurs 

1999 startade ett biblioteksprojekt i Växjö (Stribe, B, 2007) då kommunen efter en 

inventering av skolbiblioteken bestämde sig för att genomföra en satsning på skolbiblioteken 

och dess pedagogiska roll i skolan. I projektet ingick att rusta lokaler, förnya mediebestånd 

och anställa fackutbildade bibliotekarier. Projektet började på fyra centrala högstadieskolor i 

Växjö och blev så lyckat att fler och fler rektorer ansökte om att få delta i projektet. 

Bibliotekarierna som medverkade i projektet var inte anställda av skolorna utan av 

kommunen, men ingick fullt ut i arbetslagen på respektive skola och hade ett nära samarbete 

genom att det finns en biblioteksgrupp där lärare och skolbibliotekarie ingår. Fördelen med att 

bibliotekarien inte var anställda av skolan är att han eller hon ”sitter säkert” vid ekonomiska 

neddragningar. 

 

Poängen med hela projektet var att biblioteken skulle ses som en pedagogisk resurs i 

undervisningen och på så sätt stödja eleverna att nå läroplanens mål. En viktig del i 

samarbetet var den så kallade bibliotekspedagogen, det vill säga en lärare som fungerar som 

brygga mellan bibliotek och skolan där det ingår i dennes tjänst att vara denna länk. Mary 

Ingemarsson som höll i fortbildningskurser för inblandad personal belyste detta genom att: 

 

Jag brukar förklara för rektorerna vad en satsning på skolbibliotek innebär. Till exempel går det inte 

att plocka bort bibliotekspedagogen bara för att man har anställt en fackbibliotekarie. Då missar man 

hela poängen. Bibliotekspedagoggen är en ovärderlig länk till lärararbetslagen.  

(ibid s 46) 
 

 

Forskning om den pedagogiska rollen 

För att ytterligare förtydliga skolbibliotekens roll har vi tittat närmare på Louise Limbergs 

kunskapsöversikt Skolbibliotekens pedagogiska roll (2003). Där presenteras tidigare forskning 

gällande vad ett skolbibliotek är men även vad som menas med dess pedagogiska roll. Hennes 

syfte är att fördjupa denna bild samt visa på olika dimensioner och innebörder som den 

pedagogiska rollen kan inneha, och här ingår även enligt Limberg skolbibliotekariens 

pedagogiska roll. Gällande skolbibliotekens och bibliotekariens pedagogiska roll så är det 
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enligt Limberg av vikt att se och förstå dessa i sitt sammanhang, det vill säga i den 

pedagogiska verklighet som de verkar i. Detta är något som oftast missas vid forskning av 

skolbibliotek då fokus till största del ligger på undervisningens och bibliotekets perspektiv.  

Limberg menar att forskningen i regel fokuserar på ett välutrustat bibliotek med bra samarbete 

mot lärare och att detta leder till att elever utvecklar sina kunskaper på ett positivt sätt istället 

för att studera ”på vad och hur elever faktiskt lär med hjälp av skolbiblioteket” (s 17). 

De slutsatser som Limberg drar när det gäller den pedagogiska rollen är att mycket framstår 

som ”bra” så länge biblioteken har stora samlingar och bibliotekarierna bokpratar med 

eleverna. Limberg menar att det finns en mer komplex bild och att forskning visar på att 

bibliotekariens pedagogiska roll till stor del handlar om att elever bör ses som läsande subjekt 

samt om relationen till de böcker de läser. För att bibliotekariens pedagogiska arbete ska vara 

framgångsrikt är det av vikt att han eller hon skapar utrymme för samtal om böckernas 

mening och innehåll med elever och eleverna emellan. En annan viktig slutsats som Limberg 

drar är att det krävs mycket mer forskning inom området skolbibliotekets läspedagogiska roll 

då det enligt henne behövs en djupare förståelse för bibliotekariernas olika dimensioner och 

variationer i sitt förhållningssätt mot elever. Det är viktigt att problematiserar det självklara 

och hur detta i sin tur påverkar hur elever utvecklas till självständiga läsare. Man måste hitta 

en balans mellan biblioteken och den traditionella frihet som dessa representerar samt mellan 

skolornas styrning och formella undervisning (2003, s 67). 

Limberg menar vidare att forskningsfrågan gällande skolbibliotekets pedagogiska roll inte får 

begränsas till huruvida biblioteken spelar någon roll i undervisningen eller inte utan det 

väsentliga borde vara att titta på om elevernas måluppfyllelse i skolan relaterar till kvaliteten i 

bibliotekens bidrag. Här menar Limberg att det finns för lite forskning som undersöker vad 

eleverna faktiskt lär sig i mötet med skolbiblioteket (2003, s 85ff). Detta är även något Cecilia 

Gärdén belyser i ett kapitel i boken Skolbibliotekets roller i förändrade landskap (2013) där 

hon tar upp frågan om skolbibliotekens behov av forskning, hon menar att forskningen inte 

alltid är relevant för praktiken. Det finns i Sverige enligt bibliotekarierna själva för lite 

forskning som belyser bland annat, bibliotekens betydelse för lärande, bibliotekarien i 

undervisnings processen, effekter av läfrämjande verksamhet samt utveckling av 

informationskompetens. Dessa forskningsområden anses viktigt för att kunna bevisa 

skolbibliotekens betydelse för elevers lärande (2013, s 78ff). 
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5.2 Skolutvärderingssystem och kvalitetsgranskning 

Här presenterar vi granskningens uppgift i samhället, hur man granskas och varför det 

granskas. Då syftet med denna uppsats handlar om granskning och kvalitet är det av vikt att 

ge en bild av varför man granskar och vad syftet med granskning är och vad det kan leda till. 

Då granskning idag blivit en allt mer vanlig och efterfrågad realitet i organisationer, företag 

med mera för att legitimera deras verksamhet finns det också ett ökat krav på definition av 

vad detta innebär. Först presenterar vi forskning om begreppet granskning dels från en 

internationell studie samt en svensk avhandling. Därefter kommer några ytterligare 

förtydliganden angående begreppet kvalitet. 

Skolinspektion i ett internationellt perspektiv 

Ehren et al (2013) har studerat skolinspektionsmodeller i länderna Sverige, Nederländerna, 

England, Irland, Österrike (provinsen Styria) samt Tjeckien. Inspektioner som fokuserar på 

skolor sker i nästan alla europeiska länder. Vikten med dessa inspektioner är att kontrollera 

och förbättra dess kvalitet. Författarna tar här upp att frågan om kvalitet har hamnat mer i 

fokus det senaste decenniet som en följd av ekonomisk globalisering. Vikten av en bra 

utbildning samt internationella bedömningar av hur studenter presterar kräver mätinstrument 

som visar kvaliteten i utbildningen. I Europa används två olika mätmetoder då det gäller 

kvalitet i skola. Den ena utgörs av att man tittar på studenters prestationer och resultat t.ex. 

genom nationella prov. Den andra handlar om att genomföra Skolinspektioner, där man 

undersöker data och statistik som berör elevernas resultat samt prestation men även genom att 

utföra intervjuer och klassrumsobservationer. Författarna påpekar att det är skillnader på 

omfattning, metoder, standard, data och verktyg mellan olika länder men det finns ändå ett 

gemensamt syfte i att förbättra undervisning och lärande. Författarna tar upp att det i studier 

framhålls att granskning har en positiv effekt på utbildningskvaliteten när skolor kan få 

sanktioner och belöningar, dock påpekas att det är otillräckligt att endast ge information och 

feedback (s 8).  

 

Förtydligande av tillsyn i ett nationellt perspektiv 

I avhandlingen De granskade: om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara (Ek, 

2012) har författaren studerat granskning av skola och omsorg i en svensk kontext. Hon 

inleder med att tala om den ökande betydelsen av tillsyn de senaste åren då utredningar, 

rapporter och massmedia efterfrågar en mer regelbunden och effektiv tillsyn. Granskning är 

inte en ny företeelse men det som hänt den senaste tiden är den ökande omfattningen och 
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intresse för detta. Då statliga granskningar är offentliga ger de en möjlighet för allmänheten 

att få inblick i organisationer vilket är en demokratisk rättighet eftersom öppenhet, ansvar och 

insyn ingår. De statliga granskningarna/tillsynen har som uppgift att säkerställa att 

föreskrifter, förordningar och lagar följs. Granskningens uppgift är även att effektivisera och 

vara utvecklingsförnyande samt ”synliggöra, kanske till och med avslöja, och vara en garant 

för att saker står rätt till”(s 12). Då det gäller skolor är det Skolinspektionen som genomför 

granskningar för att därigenom genomföra åtgärder som kan bidra till bättre kunskapsresultat 

samt att skapa en mer likvärdig utbildning. 

 

Vidare beskrivs i avhandlingen problematiken med tillsynen i sig själv där tillsyn inte alltid är 

en lösning utan även kan bli ett problem, till exempel att Skolinspektionen faktiskt inte leder 

till en bättre och tryggare skola. Hon hänvisar till den debatt som skett sedan 1990-talet där 

hon kunde se tre problemområden rörande tillsyn och granskning. För det första beskrivs 

tillsynen som alltför svag och borde göras tydligare genom krav och sanktionsmedel. Det 

andra området gäller tillsynen som inte anses varit tillräckligt enhetlig, där inspektionerna 

varierat mycket över landet och mellan olika inspektörer. Det sista området beskriver tillsynen 

som alltför diffus och otydlig, vilket innebär att innebörden av tillsyn haft stor variation 

mellan tillsynsområden. Med bakgrund mot dessa tre områden tags det fram nya direktiv 

vilket gav utökade sanktionsmöjligheter för fler tillsynsmyndigheter och då bland annat 

Skolinspektionen. Vidare skedde organisationsförändringar, ökad standardisering av metoder 

och tillvägagångssätt men även ökad styrning samt renodling av tillsynen. Ytterligare åtgärder 

var att inspektörernas yrkesroll stärktes för att få en professionalisering av tillsynen. Målet 

med dessa åtgärder var att tillsynen skulle bli bättre för att på så sätt lösa de problem som 

funnits samt kunna åtgärda kvalitetsbrister som bland annat svaga kunskapsresultat i skolan.  

 

5.3 Definitioner av begreppet kvalitet 

Då denna rapport handlar om granskning och dess kriterier vars huvudsyfte är att säkerställa 

kvaliteten inom en viss organisation/område anser vi att det är viktigt att förtydliga begreppet 

kvalitet. Därför har vi valt att lyfta fram några definitioner för att förtydliga vad vi anser att 

kvalitet är och på sätt skapa en förståelse för dess innebörd. 

 

Begreppet kvalitet kommer från det latinska ordet qualitas som står för beskaffenhet, 

egenskaper eller karaktärsdrag. Jönssons (1995) beskriver hur kvalitet bör se ut i ett 
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kunskapssamhälle.  I ett kunskapssamhälle där människor ingår i så kallade lärande 

organisationer är planering samt kunskaper och erfarenheter av vikt, detta innebär att man 

drar lärdom av sina resultat samt rättar till det som kan bli bättre, vilket enligt Jönsson är 

målet med kvalitetsarbete (s.20). Enligt Juran (Jönsson, 1995) kan kvalitetsgranskning liknas 

med skyddsvallar som skyddar människorna innanför från havet. I ett modernt samhälle lever 

vi bakom skyddsvallar som måste fungera och hålla god kvalitet för att allt ska fungera (s 15). 

 

Bergman & Klefsjö (2012) föreslår definition av kvalitetsbegreppet på följande sätt: ”kvalitet 

på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och 

förväntningar” (s 23). Samma definition tar även Skolverket upp i rapporten Att granska och 

förbättra kvalitet (2003) samt att de ser kvalitet som ”helheten av de egenskaper hos ett objekt 

eller en företeelse som förmår övertyga betraktare om sin excellens”(s 10). De punkter som 

Skolverket utgår från när de definierar (och mäter?) begreppet kvalitet baseras på hur väl 

verksamheten  

– uppfyller nationella mål  

– svarar mot nationella krav och riktlinjer  

– uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella  

– kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande 

förutsättningar 

(ibid) 

 

På Skolinspektionens hemsida förtydligar de syftet med sin kvalitetsgranskning i 

skolväsendet, där står att läsa att granskningen är till för att” bidra till utveckling genom att 

lyfta fram viktiga utvecklingsområden” (Internet 8). 
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6. Resultat av intervjuerna 

Detta kapitel är uppdelat i två delar då intervjuerna gjordes med rektorer och personal på 

Skolinspektionen. Vi kommer inte redovisa intervjuerna i sin helhet utan kommer här att 

presentera det relevanta från dessa intervjuer under respektive tema som är kopplade till våra 

frågeställningar vilka var: 

-Hur kvalitetsgranskar Skolinspektionen skolbiblioteken? 

-Vilka kvalitetskriterier utgår Skolinspektionen från när de granskar skolbibliotek? 

-Har det gjorts någon kvalitetsgranskning av skolbiblioteken Umeå och hur har de identifierade kriterierna 

tillämpats i verkligheten? 

De fyra skolorna benämns A, B, C och D.  

 

6.1 Fyra skolor i Umeå 

Vi intervjuade fyra rektorer i Umeå kommun varav tre ansvarade för kommunala grundskolor 

och en för ett fristående. gymnasium. Samtliga har blivit inspekterade under det senaste året 

eftersom detta har gjorts för samtliga skolor. De tre grundskolorna har inte fått några 

påbackningar angåande skolbibliotek i tillsynen däremot inom andra områden. Då det gällde 

gymnasieskolan så hade denna fått anmärkningar på skolbiblioteket samt andra områden.  

 

På två av skolorna var rektorerna relativt nyinsatta vilket innebar att de inte arbetat på plats 

medan tillsyn skett, dock hade de flera års erfarenhet från skolvärlden men då från andra 

skolor. De andra två hade haft sin tjänst under längre tid och var därför närvarande vid 

granskningstillfällena. Vi kommer i texten att presentera varje skola för sig med en allmän 

presentation för att sedan beskriva skolbiblioteket, pedagogiska samarbetet och avslutningsvis 

berätta om deras erfarenhet av inspektioner. 

 

Skola A  

Skola A är en F-6 skola med 150 elever med totalt ca 20 anställda. I upptagningsområdet 

ingår tre andra skolor. Rektorn på denna skola hade vid tiden för intervjun varit anställd i 

några månader, men hade erfarenhet av yrket som rektor från en annan skola. Det blev under 

intervjun naturligt att hen relaterade till sin gamla tjänst och de erfarenheter hen hade därifrån.  

 

Denna skola hade ett eget skolbibliotek i skolans lokaler som enligt rektorn ”sågs som en 

viktig del av skolan”. I biblioteket fanns en anställd personal som var där en dag i veckan 

(denna person fanns på andra skolbibliotek övriga dagar i veckan), men biblioteket var öppet 
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alla dagar för eleverna. Klasserna hade så kallade ”biblioteksdagar” då de besökte biblioteket 

tillsammans med lärare. Det finns en dator i biblioteket och här berättar rektorn att alla elever 

i Umeå kommun får en egen laptop då de börjar klass sex vilket minskar behovet av dator på 

biblioteket. I de lägre klasserna finns en uppsättning surfplattor som eleverna får använda sig 

av. Rektorn ansåg att skolbiblioteket ”är viktigt för barns läsning, läsintresset samt utgör ett 

viktigt rum att koppla av i”.  

 

Då rektorn varit anställd så pass kort tid har hen inte riktigt hunnit se samarbetet mellan 

skolbiblioteket och skolans personal. Det framgick i intervjun att bibliotekarien inte är med i 

möte med lärarlaget men tanken är att det ska bli så längre fram och att detta 

samarbetsområde skulle kunna utvecklas mer. Vid fråga om det fanns en länk mellan 

bibliotekarie och skolans personal var det inget rektorn visste om, men respondenten nämnde 

att det kanske fanns en informell länk.  Rektorn nämnde att det finns en stor arbetsbörda hos 

lärare och att det kan ses som en extra arbetsbelastning när det sker förändring. Under 

intervjun pratade rektorn mycket om vikten av bibliotek och tror att skolbiblioteket ”absolut 

kan påverka skolans måluppfyllelse och barnens lust att läsa samt skriv och läsförståelse”. 

Rektorn nämnde vidare att många elever är dåliga på att skriva samt att de översköljs av 

information/tekniska flödet. Rektorn såg en risk i det att eleverna inte fördjupar sig i något 

utan bara skummar allt och att det ”blir tråkigt med böcker”.  

 

Eftersom samtliga skolor i Umeå har ingått i granskningar av Skolinspektionen så hade även 

denna skola ingått men då rektorn inte var anställd när detta utfördes så kunde respondenten 

inte uttala sig om denna granskning. Dock visste respondenten att det inte framkom några 

åtgärdspunkter gällande skolbiblioteket. Rektorn hänvisade till sin tidigare arbetsplats som 

även denna blev godkänd gällande skolbiblioteket vid granskning av Skolinspektionerna.  

 

Skola B  

Skola B är en F-9 skola med 326 elever och totalt 40 anställda. I upptagningsområdet ingår 

även tre andra skolor. Rektorn vid denna skola hade varit anställd några månader men hade 

erfarenhet av yrket från en friskola i Umeå och kunde relatera vissa delar av intervjun till 

erfarenheter från den skolan.  

 

I denna skola finns ett kombinerat folk- och skolbibliotek i skolans lokaler. Rektorn beskriver 

biblioteket som ”stort, lite av varje, tidsskrifter, fakta”. Personalstyrkan består av tre personer 
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varav två är heltidsanställda varav en hade huvudansvaret i arbetet med skolan. Detta 

bibliotek är ett av fyra i Umeå (26 i Sverige totalt) som i år fick utmärkelsen ”Skolbibliotek i 

Världsklass” som utnämnts av DIK. För att få detta pris ingår en rad kriterier (för att se dessa 

kriterier se Bilaga 3). Biblioteket är öppet alla dagar samt vissa kvällar. Det är alltid bemannat 

och eleverna har alltid tillgång. Även vid denna skola har eleverna egna datorer från klass sex 

och tillgång till surfplattor i de lägre klasserna. 

 

Rektorn vid denna skola berättade att den ansvarige bibliotekarien hade med den tidigare 

rektorn tagit fram en biblioteksplan samt att hen närvarade två gånger i månaden vid möten 

med övrig skolpersonal. Sedan den nuvarande rektorn tillträtt har dock detta ändrats och hen 

har inte varit med på något möte, men tanken är att hen ska delta vid möten en gång i 

månaden. Förklaringen till detta var att rektorn i första hand ”vill lära känna och prioritera sin 

nya personal”. Det framkom att bibliotekarien hade påpekat detta och uttryckt sitt missnöje.  

 

Rektorn tycker att skolbiblioteket fyller en funktion i elevernas resultat och att 

”bibliotekariens roll och erfarenhet är viktig”. Det finns ingen skolpersonal som har avsatt tid 

för att samarbeta med bibliotekarien men här framkom det att det nog ändå görs men att det 

nog kunde se olika ut beroende på vilken personal det är. Respondenten tog upp att 

bibliotekarien har fortlöpande kontakt med lärarna där de disskuterar vad som behöver tas 

fram och rektorn tror inte att det finns något problem mellan bibliotek och lärare. 

 

I likhet med skola A så var heller inte denna rektor anställd när inspektionen genomfördes. 

Men rektorn visste att det framkommit punkter rörande olika områden, dock inte 

skolbiblioteket. Vid samtalet om inspektion tog rektorn upp vikten av att vara medveten om 

skillnaden mellan folk och skolbibliotek. Rektorn var positiv till lagen men såg även 

problematiken med den, till exempel att små skolor på landsbygden kan få problem samt att 

det är en konstadsfråga ”är det värt att lägga pengarna på bibliotek när det kanske behövs en 

specialpedagog?”. Intervjun avslutades med en kommentar om att det ”nog kommer se 

annorlunda ut i framtiden, med den digitala världen”, (här syftade rektorn på att 

skolbiblioteken kommer påverkas av den digitala utvecklingen, författarnas anm.). 
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Skola C  

Skola C är en fristående gymnasieskola som ingår i en koncern. Skolan i Umeå startade 2008 

och består av 110 elever samt 20 personal. Rektorn har haft sin tjänst i tre år och arbetade 

innan dess som lärare.  

 

Denna skola fick påbackning gällande sitt skolbibliotek vid den senaste tillsynen. Enligt 

Skolinspektionens bedömning saknar eleverna tillgång till ett skolbibliotek och de brister som 

påpekas är att skolans boksamling inte anses tillräcklig samt att det inte finns ett organiserat 

samarbete mellan skolan och det närliggande bibliotek som de använder sig av. Detta ska vara 

åtgärdat till mars 2014.  

 

Rektorn själv vid denna skola ansåg att de uppfyller kraven på ett godkänt skolbibliotek och 

hade svårt att se vad som inte var tillräckligt. Detta då de har ett bokrum med inköpt litteratur 

framtaget med hjälp av BTJ (detta skedde innan respondenten blev rektor) som enligt 

respondenten anpassades till skolans kursplaner. Vidare ansåg rektorn att användning av det 

närmaste skolbiblioteket kompletterade deras egna bokbestånd då de använder detta till viss 

del. Respondenten tog här upp att andra liknande skolor med samma upplägg blev godkända, 

medan de inte blev det. Det var svårt för respondenten att se vad som skulle behöva göras rent 

praktiskt för att de ska kunna bli godkända, speciellt då det är svårt att definiera vad ett 

skolbibliotek är.  

 

Det bibliotek som finns i skolan är ett mindre rum med böcker som alltid är tillgängligt för 

eleverna under skolans öppettider. De sköter själv sina lån genom att skriva i en pärm. Alla 

elever har tillgång till laptop och IPAD. Rektorn menar att det via den digitala tekniken ”finns 

god tillgång till litteratur”.  

 

På frågan om det finns en anställd som ansvarar för deras bibliotek fick vi veta att det finns en 

lärare på skolan som har hand om biblioteket men då bara rent administrativt. Denna person 

hade ingen ”länkfunktion” mot de andra lärarna. Rektorn påpekade att respektive lärare fick 

ansvar för att eleverna skulle utveckla sina bibliotekskunskaper gällande hur ett bibliotek 

fungerar, hur man söker samt lånar litteratur. Då det gällde användningen av det kommunala 

biblioteket ansåg rektorn att det var bra kontakt med bibliotekarierna där men att denna syn 

inte delades av Skolinspektionen då det enligt rektorn inte fanns ett ”skrivet kontrakt”.  

 



28 
 

Rektorn berättade att vid inspektionen intervjuades denne samt lärare och elever. Att man 

intervjuade elever upplevdes som positivt av rektorn då dessa kan ge sin bild av skolan. 

Däremot ansåg rektorn det var konstigt att inspektörerna inte observerade vid lektioner då 

”det är där det händer, även om alla papper kan säga en sak”. Rektorn fick intryck av att det 

under inspektionen gick bra när det gällde skolbiblioteksfrågan, men att det ändrades efter att 

Skolinspektionen bearbetat materialet och då kommit fram till att det var en brist. 

 

Rektorn berättade att det i samband med Skolinspektionens besök inte delades ut någon 

information om skolbibliotek (till exempel promemorian). Vidare berättade rektorn att när 

denna frågade efter rådgivning från Skolinspektionen fick hen intryck av att det inte fanns och 

att det inte var ”deras (Skolinspektionens, vår anm.) uppgift att ge råd”, de hänvisade till 

Skolverket. 

 

Skola D 

Skola D är en F-9 skola, i skolan går det ca 500 elever och det är ca 100 personal. Det finns 

två rektorer på skolan, en för åk F-6 och en för högstadiet. Rektorn som intervjuades 

ansvarade för årskurs F-6. Rektorn uppgav att hen haft sin tjänst i sex år, men innan haft tjänst 

på andra skolor.  

 

På skola D finns ett skolbibliotek beläget i skolans lokaler. Det finns en anställd bibliotekarie 

som arbetar 50 %.  Biblioteket är öppet måndag till torsdag mellan kl. 9-13. I biblioteket finns 

det enligt rektorn mycket litteratur anpassat till de olika årkurserna, men hen påpekade att det 

var en del gamla böcker i biblioteket så som kartor och uppslagsverk. Detta var något de 

kontinuerligt försökte byta ut men rektorn påpekade att det är en kostnadsfråga. Rektorn 

uppgav att det byttes/inköptes 30-50 böcker per år. Biblioteket innehåller datorer och 

dessutom har eleverna även här tillgång till egen laptops från klass sex.  

 

Rektorn berättade vidare att biblioteket arbetar mycket med olika teman samt att det är 

mycket undervisning i biblioteket, även läxhjälpen (efter avslutad skoldag kan elever få hjälp 

med sina läxor tillsammans med lärare) håller till där. Dessutom arbetar lärare tillsammans 

med bibliotekarien i olika projekt. 

 

Rektorn berättade att den bibliotekarie som arbetade innan den nuvarande hade en anställning 

på 100 % och var med i möten med övrig skolpersonal. Detta har dock ändrats då den nya 
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bibliotekarien är anställd på 50 % och dessa timmar prioriteras på annat sätt. På frågan om det 

finns en länk mellan bibliotekarie och övriga lärare svarade rektorn att det inte fanns en sådan 

men att det finns planer på att det ska bli så, men då tidigast nästa höst. Respondenten 

beskriver biblioteket som ett komplement till skolan, en frizon, att det ”inte bara ska finnas 

böcker utan även finnas en tanke” samt att det ska ”spegla undervisningen i flera ämnen”. 

På frågan om samarbete mellan lärare och bibliotekarien beskrev rektorn att det är ett bra 

samarbete men att det är beroende av lärarnas initiativ. Vidare uppgavs att det nog är mer 

samarbete i de lägre klasserna och att det blir mindre ju äldre barnen blir. Rektorn funderade 

på om det kunde bero på det ålderdomliga bokbeständet vilket enligt denna kan medföra risk 

för tappat läsintresse. Dock nämnde hen även att stadsbiblioteket ligger inom gångavstånd och 

att eleverna kan gå dit och låna litteratur.  

 

Skolan har ingått i granskning där man även tittade på skolbiblioteket; det framkom inget 

negativt, snarare beröm enligt rektorn. Då det gällde hur Skolinspektionens granskning 

uppfattades uppgav rektorn att det var ett bra möte och att det är bra att bli granskad, ”chans 

att få feedback och bli bättre”. Däremot tyckte respondenten att det innebar en hel del 

pappersarbete innan Skolinspektionens besök då dessa utförs med långt mellanrum. Här hade 

hen ett förslag om att utföra besök oftare och då fokusera på ett område i taget istället för att 

titta på allt vid ett och samma tillfälle.  

 

Rektorn beskrev den nya lagändringen som ”jättebra, fantastiskt bra” att det leder till att det 

måste finnas skolbibliotek. Men samtidigt påpekade rektorn att det är en fråga om hur 

kommunen ställer sig till lagen och huruvida kommunen tar ställning i den ekonomiska 

frågan. 

 

6.2 Skolinspektionen 

Vi genomförde intervjuer med tre personer som arbetar på Skolinspektionen i Umeå. Dessa 

hade olika arbetsområden; en arbetar med regelbunden tillsyn rörande enbart kommunala 

skolor där det ingår att vara ute och inspektera skolor. Den andra arbetar som jurist på enheten 

för anmälningsärenden, vilket innebär arbete från kontoret (med andra ord genomförde 

respondenten ej inspektioner ute på skolor). På denna enhet tar de emot anmälningar från 

allmänheten samt från inspektörer. Den tredje respondenten arbetar som inspektör av friskolor 

samt med tillståndsärenden. Samtliga har jobbat flera år på Skolinspektionen.  
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Viktigt att veta är att Skolinspektionen vid tillsyn endast tar ställning till och beslut grundat på 

huruvida lagen efterföljts, man tar inte upp det som är halvdåligt eller om det är bra ”[det] ska 

vara ett brott mot författningarna för att skriva om det, finns det eller ej, svart eller vitt”. 

Mindre väl fungerande eller väl fungerande aspekter av skolans verksamhet kan istället tas 

med när det görs en kvalitetsgranskning där utrymme finns för en mer beskrivande 

bedömning av skolornas verksamhet.  

 

Arbetssätt  

Under intervjuerna med personal från Skolinspektionen framgick att alla skolor i Sverige ska 

inspekteras och det görs i cykler; den första utfördes under åren 2003-2010. Efter avslutad 

cykel fick de ett nytt uppdrag och cykel två påbörjades som nu ska göras på fem år och vara 

klar oktober 2014. Respondenterna uttryckte en osäkerhet på vad som ska hända när det 

nuvarande uppdraget tar slut, men var överrens om att det med all sannolikhet kommer ske 

förändringar inför kommande cykel. Här gavs förslag på eventuellt mer riktad tillsyn med 

fokus på skolor som uppvisar klara problem men också mer fokus på råd och 

informationsförmedling. En ytterligare faktor som kom fram under intervjuerna var att det 

hela tiden sker förändringar i deras arbete, som en respondent uttryckte det ”våra modeller 

förändras hela tiden”. 

 

På frågan om arbetsbelastning så uppgav samtliga att de klarar av sitt område men en 

berättade att det just nu är kort om personal vilket innebär att det istället för att vara två vid 

besök kan ibland bli att en ensam personal får åka ut. En respondent påtalade att det finns en 

viss risk att det blir missar vid bastillsyn. Det framkom även att man försöker sprida ut 

ärenden och hjälpas åt mellan avdelningarna i Sverige men att Umeå hade en ganska bra 

balans när det gäller antal inspektioner i förhållande till tid och personal. 

 

Då det gäller förändringar i arbetsätt sedan skolbiblioteksskrivningen flyttades från 

Bibliotekslagen till Skollagen, poängterade respondenterna att det numera är ett krav att det 

ska finnas tillgång till ett skolbibliotek och därmed ska detta ingå i tillsynen. För detta har 

man utvecklat nya verktyg/metoder att arbeta med vilket innebär att man numera kan 

sanktionera skolor vid brister gällande skolbibliotek. 

 

En viktig observation som kom fram under intervjuerna är att skolbiblioteken inte är ett eget 

granskningsområde utan ingår i de övriga områdena. Detta kan enligt respondenterna innebära 
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att vikten man lägger vid att granska skolbiblioteken är beroende på vem som utför 

inspektionen/tillsynen. En av respondenterna kallade sig själv ”skolbibliotekspolis” och ansåg 

sig själv vara extra noga på den punkten då hen redan innan lagen ändrades arbetat med 

biblioteksfrågan och såg den som viktig. 

 

På frågan om mottagandet från skolan när de är ute och gör inspektioner berättade en 

respondent att det kunde se väldigt olika ut men att det är viktigt att betona att ”de är på 

samma lag men med lite olika uppdrag”. Hen trodde att det kunde finnas viss rädsla och oro 

när de var på väg men att när de lämnade skolan så förstod de varandras uppdrag, hen 

betonande att ”bemötande och attityder är viktigt”. En annan respondent uttryckte att det inte 

fanns något större bekymmer med bemötandet men att det ibland kunde komma mer 

kritik/ifrågasättande från friskolor.  

 

Kvalitetskriterier 

Vid besöken ute på skolorna kan det som redan nämnts se olika ut hur skolbiblioteken 

granskas beroende på vem som genomför granskningen samt hur förinformationen från 

skolorna beskrivit skolbiblioteket. Viktigt är att granskarna är väl pålästa inför en 

granskning/tillsyn. Beroende på vilken typ av granskning/tillsyn som utförs kan en sådan ta 

allt från 2 timmar till två dagar; dessutom påverkas tiden/granskningen av antalet personer 

som intervjuas vid besöket (lärare, rektor, elever, föräldrar med flera).  

 

En av respondenterna berättade att för att godkänna ett skolbibliotek räcker det inte för en 

skola att bara ha några hyllor med böcker samt gå till annat bibliotek. Avgörande är också 

vilka böcker som finns tillgängliga samt att de ska vara samlade, de ska med andra ord inte 

vara spridda på olika platser i skolan. För att bli godkänd måste skolan antingen satsa på det 

egna biblioteket enligt gällande lagtext, eller ha ett dokumenterat gemensamt samarbete 

mellan skolan och ett skolbibliotek eller ett integrerat bibliotek ”man kan inte plocka delar här 

och var”.  

 

Vid frågan om personal i skolbiblioteket fick vi veta att då detta inte ingår i lagen tar man inte 

ställning till det. Dock framkom ändå enligt en respondent att vid rundvandring kollar man 

ibland om det finns personal, något som kan ”vara avgörande för helhetsintrycket”. 
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Resultat och åtgärder 

Samtliga respondenter tog upp att det i Umeå kommun ser bra ut gällande skolbibliotek, 

framför allt inom de kommunala skolorna ”Umeå är en grön kommun”. De brister som gällde 

skolbibliotek var; att det inte fanns tillgång till ett skolbibliotek eller att de ansågs vara 

undermåliga eller att böckerna inte var samlade. Respondenterna uppgav att det finns 

frågetecken kring begreppet ”tillgång till”, både från skolor men även internt. En respondent 

uppgav att de använder sig själv som praxis för att få fram en enhetlig syn, det vill säga då 

detta är ett så pass nytt granskningsområde utvecklas kriterierna under arbetets gång. Vidare 

framkom att Skolinspektionen vid interna möten lyfter frågor som kan beröra skolbibliotek 

för att på så sätt få till en mer gemensam syn. 

 

Pedagogiskt arbete  

Vid vårt första besök på Skolinspektionen fick vi ta del av deras promemoria 

(informationsblad) angående skolbibliotek; samtliga intervjuade hänvisade till detta dokument 

i sitt arbete. I dokumentet ges en överblick av lagändringen samt vilka lagar som reglerar 

tillsyn/kvalitetsgranskning av skolbibliotek. Det finns även en presentation av definitioner om 

vad ett skolbibliotek är där de hänvisar till propositionen, Skolverkets definition, Statens 

Kulturråds definition samt Bibliotekslagen. Med utgångspunkt från dessa definitioner har man 

tagit fram en precisering av uttrycket ”tillgång till”; det vill säga vad som gäller för att det ska 

godkännas som ett skolbibliotek samt hur detta ska ingå och stödja elevernas lärande.  

 

Dokumentet avslutas med tre punkter som konkret sammanfattar vilka krav Skolinspektionen 

kan ställa på ”tillgång till” skolbibliotek (dessa kan läsas i sin helhet på sidan 12 i denna 

uppsats). 

 

Då det gäller den faktiska tillsynen av det pedagogiska arbetet framkom från en respondent att 

innan besöken ska skolorna skicka in dokument som innehåller punkter rörande skolans 

verksamhet där även skolbiblioteket ingår. Där bör det ingå en plan på om hur skolbiblioteket 

ska ingå i skolans verksamhet. Detta utvecklades vidare av en annan respondent. Denna tog 

upp vikten av samarbete skola-bibliotek och påpekade då att det måste vara ett skolbibliotek 

eller integrerat skol/folkbibliotek som samarbetet ska ske med samt att detta ska vara 

dokumenterat. Respondenten poängterade att det ska vara ett samarbete med ett skolbibliotek 

eller ett integrerat folk/skolbibliotek då det är skillnad i uppdrag och målgrupp mellan folk- 

och skolbibliotek.  
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Övrigt som framkom  

En respondent påpekade att deras arbete har blivit allt mer juridiskt sedan lagändringen då nya 

verktyg och metoder tagits fram för att säkerställa kvalitet. På frågan om placering av lagen 

om skolbibliotek i Skollagen där det står under rubriken (lokaler och utrustning och tillgång 

till skolbibliotek) framgick olika röster. En respondent ansåg placeringen vara bra då 

skolbibliotek ändå ingår i basen gällande vad som bör finnas i en skola för elevernas behov. 

En annan respondent hade en annan åsikt och menade att placeringen i lagen kanske borde se 

annorlunda ut då det nu blir så stort fokus på rummet och innehållet istället för funktionen. 

 

Det framkom under intervjuerna att en respondent såg rådgivning som en viktig del av 

uppdraget ”att vara bollplank” och trodde att detta var något som nog skulle utvecklas under 

nästa cykel. En annan respondent förklarade istället att de kunde ge rådgivning om skolor 

kom med förslag till hur de kan tänkte åtgärda brister. Men då det gällde frågor av mer allmän 

karaktär, exempelvis ”hur ska vi göra för att åtgärda brister”, var detta inte Skolinspektionens 

uppgift att svara på. Skolorna fick istället rådet att vända sig till Skolverket. Vidare framkom 

det att man inte per automatik delade ut premorian om skolbibliotek, men att om det fanns 

med vid besöket så kunde man visa det. 
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7. Diskussion och analys 

I detta kapitel för vi en diskussion kring det som framkommit i empirin med koppling till 

tidigare forskning. Det vi ville undersöka var; hur skolbiblioteken kvalitetsgranskas; vilka 

kriterier som Skolinspektionen utgår från; om de skolor som ingår i vår studie ingått i någon 

granskning; hur denna genomfördes; samt vilket resultat det gav. Definitionen av 

skolbibliotek visade sig vara en relativ komplex fråga men att det avgörande i grund och 

botten är det som står i Skollagen gällande skolbibliotek. Detta innebär ett fokus på rummet 

och dess innehåll medan det pedagogiska samarbetet mellan skola och bibliotek hamnade i 

skymundan. På det stora hela ser det väldigt bra ut inom Umeå kommun när det gäller tillgång 

till skolbibliotek och vi fick känslan av ett stort engagemang från både rektorer såväl som 

Skolinspektionen. 

 

Vi kommer nedan mer ingående presentera våra resultat. Vi har valt att dela in detta kapitel i 

rubrikerna ”rektorer” respektive ”Skolinspektion” för att analysera och diskutera 

skolbibliotekets roll samt utvärderingskriterier och kvalitet som ligger till grund för dessa.  

 

7.1 Rektorer 

Det visade sig att tre av skolorna som ingick i vår studie var relativt likvärdiga då de alla hade 

egna skolbibliotek i skolans lokaler; de var även granskade och godkända gällande 

skolbibliotek. Den fjärde skolan skiljde sig från dessa då denna skola inte fick godkänt av 

Skolinspektionen när det gällde deras skolbibliotek.  

 

Skolbibliotekets roll 

I den litteratur som vi presenterat gällande forskning om skolbibliotekets roll belyste samtliga 

författare vikten av samarbete mellan skolbibliotek/personal samt övriga skolan. Detta för att 

eleverna ska nå läromålen där skolbiblioteket ska ingå som en viktig pedagogisk resurs. En 

ytterligare viktig faktor som samtliga författare belyser är att det bör finnas en ”länk” mellan 

bibliotekarie och lärarnas arbetslag. I Växjöprojektet (Stribe, B, 2007) valde man att kalla 

denna länk för ”bibliotekspedagogogen”. Detta innebär att en lärare har till uppgift att fungera 

som denna länk. Det som framkom i våra intervjuer med rektorer var att denna länk inte 

existerade, eller att den eventuellt kunde vara inofficiell. Samtliga rektorer nämnde att det låg 

hos lärarna och bibliotekets personal att bygga upp ett samarbete. Dock uttryckte två av 

rektorerna en tanke om att man kanske borde försöka skapa en sådan ”länk” framöver. Vi 
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anser att när man lägger ansvar på lärare och bibliotekspersonal blir detta samarbete väldigt 

beroende vilka dessa personer är och hur engagerade de är gällande att samarbeta. Den stora 

variationen i praktik när det gäller samarbete mellan lärare och bibliotekspersonal innebär att 

det blir odemokratiskt och ej likvärdigt mot elever då detta kan skilja sig mycket mellan olika 

skolor.  

 

Vi fick intrycket av att samtliga rektorer var positiva till skolbibliotek och ansåg att 

biblioteket kan bidra till skolans verksamhet. I Skolverkets föreskrifter står det att 

skolbiblioteket är huvudmannens ansvar. Vi fick intryck av att engagemanget från rektorerna 

till viss del skiljde sig åt då två rektorer fokuserade mer på samarbete mellan skolbibliotek 

och skola och hur detta kan utvecklas och förbättras i framtiden. De övriga rektorerna verkade 

fokusera mer på hur lagen kan efterföljas och vad Skolinspektionen förväntar sig. Detta är en 

viktig observation då skolbiblioteksfrågan är beroende av det engagemang som rektorerna har 

i frågan.  

 

När det gäller frågan om skolbibliotekets innehåll nämnde samtliga rektorer att det finns och 

bör finnas olika böcker så som skönlitteratur och faktaböcker anpassat till skolans 

verksamhet. Samtliga nämnde även att elever idag har tillgång till egna laptops/plattor och att 

det finns det mycket information att hämta på internet. Vi anser att de här missar att det även 

vid informationssökning på internet behövs vägledning och är ett område som kommer att 

växa i och med att internet hela tiden expanderar. Skolbiblioteket är en resurs som kan 

användas även för att styrka elevernas informationskompetens och bör ses som en del i 

informationsprocessen att finna och validera information på internet. Två av rektorerna trodde 

att det digitala kan komma att ersätta rummet och att idén med böcker i ett rum kändes mer 

och mer förlegat. Här får de stöd av Widell & Östling (2012) som beskriver hur fokusering på 

det fysiska rummet blir problematiskt i och med den digitala utvecklingen som i sin tur leder 

till att man måste fundera kring definitionen av skolbibliotek.  

 

Skolutvärderingssystem och kvalitet 

Samtliga rektorer uttryckte att det inte är helt enkelt att förstå och tolka de kvalitetskrav som 

Skolinspektionen ställer för att godkänna ett skolbibliotek. Men de rektorer som arbetade på 

de godkända skolorna behövde inte reflektera vidare över detta till skillnad från rektorn på 

den skola som inte blev godkänd. Den rektorn verkade till viss del frustrerad över 

otydligheten i kvalitetskriterierna då denna rektor ansåg att hens skola svarade upp mot 
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Skolinspektionens krav gällande skolbibliotek. Vi anser att det för denna inspektion för 

rektorn till stor del kom att handla om rummet och dess innehåll som måste anpassas för att 

skolbiblioteket ska godkännas. Det framstår som om att bibliotekets roll hamnar i skymundan. 

Rektorn hade många frågor kring inspektionen som lämnades obesvarade, och det uttrycktes 

att det inte lämnades någon information från Skolinspektionen om kriterierna gällande 

skolbiblioteket även om detta efterfrågades från rektorn. Huruvida det var så eller inte kan vi 

inte uttala oss om men för rektorn öppnande detta upp tankar om orättvisa mellan olika 

skolor. Respondenten blev osäker på hur bristerna gällande skolbiblioteket skulle åtgärdas.  

 

Kvalitetsarbete ska fungera som ett verktyg för att förbättra. Ehren et al (2013) tar upp det 

positiva med sanktioner då dessa har en positiv effekt på utbildningskvaliten. Detta är även 

något som Ek (2013) tar upp i sin avhandling där det går att läsa att Skolinspektionens 

granskningar och åtgärder kan bidra till bättre kunskapsresultat och likvärdig utbildning. 

Skolinspektionen arbetar utifrån dessa idéer. Men samtidigt framstår ett problem; rektorn 

upplever att hen inte får hjälp att lösa de brister som påvisas av inspektionen men måste ändå 

fokusera på att till ett visst datum, åtgärda dem så skolan slipper sanktioner. Men frågan är om 

dessa åtgärder i slutändan leder till den förbättring som Ehren och Ek nämner, eller om fokus 

främst handlar om att bli godkänd. Här anser vi att om man inte förstår problemet och vari 

bristerna ligger, blir det svårt att höja kvaliteten. 

 

Då det gällde frågan om hur rektorerna upplevde granskningen så var samtliga positiva till att 

bli granskade; de uttryckte att det leder till förbättring och förnyelse. Även rektorn vid den 

skola som inte blev godkänd upplevde granskningen som positiv (detta kan bero på att det 

under inspektionen fanns indikationer på att allt var bra). Detta förstärker bilden som 

förmedlas av Ehren et al. samt Eks avhandling då bägge belyser det faktum att granskning kan 

ge en positiv effekt på kvaliteten i skolorna. Dock upplevdes allt förarbete som arbetsamt då 

det innebär mer jobb för lärare och rektor, speciellt rektorn vid skola D poängterade detta och 

föreslog tätare men smalare tillsyner för att minska ner detta arbete.   

 

Avslutningsvis anser vi att rektorerna har en god tanke angående skolbibliotek och en vilja att 

försöka göra rätt så att de följer lagen och Skolinspektionens kriterier. Utöver detta talade 

flera rektorer om vikten med ett bibliotek i skolan för elevernas lärande och läslust. Dock kan 

detta delvis styras av politik, vilket rektorn vid skola D poängterade när hen lyfte fram att 

kommunen har ett stort ansvar för skolans ekonomi. Öberg och Ljundahl (2009) konstaterar 
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att frågor gällande skolbibliotek i slutändan styrs av politiska beslut och är beroende av en 

politisk vilja då det till stor del handlar om tid och pengar. Vi anser att det sätt som 

skolbiblioteket regleras på i Skollagen begränsar vad ett skolbibliotek skulle kunna vara. När 

det kommer till kritan så begränsas den juridiska förståelsen av skolbibliotek till rummet och 

innehållet, och det är detta som verkar gälla vid inspektioner.  

 

7.2 Skolinspektionen 

De tre anställda vid Skolinspektionen som vi intervjuade hade olika arbetsområden som 

innebar att två var ute i fält och en arbetade på kontoret. Samtliga hade arbetat många år på 

Skolinspektionen och hade därför stor erfarenhet av området.  

 

Skolbibliotekets roll 

Det framkom under intervjuerna att då det gäller skolbibliotek så är detta inte ett eget 

gransknings/tillsynsområde utan ingår i andra gransknings/tillsynsområden. Då det gäller 

personal på skolbiblioteket framkom det under intervjuerna att detta inte är något som de tittar 

på då det inte ingår i lagen; men som en respondent påpekade, kan det påverka det allmänna 

intrycket och helhetsbilden.  

 

Forskningen på området tar upp vikten av samarbete bibliotekspersonal-skola; det framgår 

tydligt att det bör finnas fackutbildad personal i biblioteket för att ett samarbete 

överhuvudtaget ska uppnås. Detta är dock inte något som Skolinspektionen måste titta på, 

även om det kan bidra till helhetsbilden. Vi anser att detta är ett problem då forskning så 

tydligt poängterar vikten av en anställd bibliotekarie för att skolbibliotekets pedagogiska 

funktion ska existera. Tanken med skolbibliotek försvinner helt om det inte finns en anställd 

eftersom det då blir ett rum med böcker. Lagen tar inte hänsyn till denna viktiga aspekt och på 

ett sätt förminskas därmed betydelsen av vad ett skolbibliotek skulle kunna bidra till. Under 

intervjuerna kom det fram att det inom skolinspektionen finns olika uppfattning om 

placeringen av skolbibliotekets skrivelse i lagen. Någon ansåg att den låg rätt och en annan 

ansåg att lagtexten om skolbibliotek skulle passa in där den skulle förknippas som en 

pedagogisk resurs. Detta i sig visar på skilda åsikter inom Skolinspektionen när det gäller vad 

ett skolbibliotek är eller bör vara.  

 

Något som samtliga respondenter tog upp var vikten av förarbetet; det vill säga alla dokument 

som ska fyllas i och skickas in till Skolinspektionen innan deras besök. Respondenterna på 
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Skolinspektionen berättade att om dessa fördokument beskrev skolbiblioteket på ett 

tillfredsställande sätt så kunde de nöja sig med den informationen och vid besöket genomföra 

en snabb ”titt” på biblioteket. I och med detta förfarande förstärker man fokus gällande 

skolbiblioteks rum och innehåll. I Eks avhandling går det att läsa att granskningens uppgift är 

att ”synliggöra, kanske till och med avslöja, och vara en garant för att saker står rätt till”(s 

12). I detta sammanhang är det intressant att de förinskickade dokumenten blir avgörande i 

huruvida man väljer titta på skolbiblioteket vid besöket. Vi anser att det kan finnas en viss risk 

att man missar detaljer som enligt Ek är av vikt vid en granskning. Kan verkligen ett papper 

säga allt om hur verkligheten ser ut? Denna förinformation kan nog säga mycket om skolans 

verksamhet och måluppfyllelse och vi förstår tanken att fokus hellre läggs på skolor där detta 

inte uppfylls. Men då vårt fokus ligger på skolbibliotek anser vi att dessa lagstadgade 

institutioner hamnar i skymundan i inspektionerna och därmed i skolor. Den pedagogiska roll 

som skolbiblioteken skulle kunna inneha försvinner ur inspektionskriterierna och därmed 

nedprioriteras denna roll av skolorna.  

 

Under intervjuerna diskuterades hur framtiden kommer se ut för skolbiblioteket. 

Respondenterna trodde att stora förändringar är att vänta eftersom att skolbibliotek till viss del 

upplevs ”gammaldags” eller kanske till och med ”förlegat”. Här diskuterade många 

respondenter den digitala teknikens inträde och internets spridning och hur detta kommer 

påverka skolbibliotekens framtida roll. Detta resonemang stämmer överrens med Widell och 

Östlings (2012) observationer att det behövs en omdefiniering av vad skolbiblioteket 

kan/vara. Vårt resonemang är att förändring är oundvikligt och att skolbiblioteken måste följa 

med i utvecklingen. Det som förvånar oss är att man i detta resonemang inte tar med 

biblioteket som en viktig resurs då det gäller elevernas informationshantering på nätet, då 

detta är och blir allt viktigare. Lika lite som man kan sätta en elev framför en mattebok och 

anta att denne sedan lär sig innehållet själv, kan man lämna eleverna ensam med en Ipad; för 

att hantera och tolka information på nätet rätt behövs vägledning och kunskap. 

 

Skolutvärderingssystem och kvalitet 

Som tidigare nämnts kan olika inspektörer göra olika bedömningar och inspektera på olika 

sätt, bland annat när det gäller skolbibliotek. Ek nämner i sin avhandling att bristen på 

enhetliga inspektioner och skillnaden i bedömning mellan olika inspektörer var ett av de 

problemområden som debatterades under 1990-talet. Debatten bidrog till förändringar rörande 

Skolinspektionens arbete och åtgärd för att stärka de svaga kunskapsresultaten bland eleverna. 
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Skolbiblioteken är ett relativt nytt granskningsområde, även om det inte är ett eget område, 

och det framkom av en respondent att de själva sätter en praxis för hur detta område ska 

granskas samtidigt som det hela tiden sker förändringar i deras arbetssätt och verktyg. Utifrån 

denna verklighet funderar vi på huruvida det går att granska kvaliteten av skolbibliotek men 

även på hur uppföljning av granskningen ska se ut när det sker så mycket förändringar. Det 

verkar fortfarande vara otydligt vad ett skolbibliotek är samt att detta skiljer sig åt mellan 

inspektörer.  

 

Det vi finner intressant är den stora satsningen som skett de senaste åren inom Skolinspektion 

för att höja elevernas måluppfyllelse; i samma takt som denna ökning har skett har dock 

elevernas resultat sjunkit enligt PISA:s återkommande undersökningar. Detta blir 

motsägelsefullt då poängen med granskning är att fånga upp brister och bidra till förbättring 

för elever, men i vekligheten visar resultaten på det motsatta då de svenska elevernas 

måluppfyllelse sjunkit de senaste åren.  

 

Enligt Jönsson (1995) är målet med kvalitetsarbete att man ska kunna dra lärdom samt rätta 

till sådant som kan bli bättre. När Skolinspektionen genomför sina tillsyner fokuserar de på 

huruvida skolan bryter mot lagen eller inte, vilket innebär att det är det negativa som lyfts 

fram (har eleverna tillgång till skolbibliotek eller ej). Detta gör att granskningen av 

skolbibliotek blir svart eller vit (rätt/fel) och inte leder till att man analyserar och reflekterar 

på ett djupare plan vad skolbiblioteket skulle kunna bidra med till den övriga verksamheten. 

En annan viktig del när det gäller att dra lärdom och kunna rätta till är vikten av information. 

Under våra intervjuer med rektorer och Skolinspektionen framkom det tydligt att det kunde 

bli problem med brister i kommunikationen. Det är viktigt att rektorer får kunskap om vilka 

kriterier som Skolinspektionen utgår från för att kunna förstå och åtgärda. Var och hur denna 

brist i information uppstod kan vi inte uttala oss om men information och återkoppling är en 

avgörande aspekt då det gäller att kunna dra lärdom och bli bättre. Kan man inte identifiera 

problemen blir det svårt att rätta till dem. 
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8. Slutsatser 

Lagen säger en sak, Skolinspektionen utgår från lagen vid granskning. Men forskning och 

andra samhällsröster (se kapitel 5) trycker på vikten av det pedagogiska samarbetet för att ett 

skolbibliotek ska fungera på rätt sätt. Då detta inte regleras i lagen blir det ett glapp mellan 

åsikter om hur biblioteket på bästa sätt kan användas som resurs och hur man i praktiken 

granskar skolbiblioteken. I arbetet med denna uppsats har det framträtt en bild av att 

skolbiblioteksfrågan är ett komplext område med många iblandade. Detta underlättas inte av 

att det den senaste tiden skett mycket förändringar i och med tekniken och internets 

utveckling som skapar debatt om skolbibliotekets vara eller inte vara. Dessutom bidrar denna 

utveckling till svårigheten att definiera vad ett skolbibliotek är eller ska vara samt vilka 

resurser som ska ingå där. Alla som intervjuades gav oss dock känslan av ett stort 

engagemang i skolbiblioteksfrågan. 

 

För att stärka skolbibliotekens roll och granskningen av dem så har vi tre förslag på åtgärder. 

Vi anser man borde låta skolbiblioteken bli ett eget granskningsområde istället för att vara en 

del av andra områden. Detta då det är stor risk att skolbiblioteket blir en bifråga på grund av 

att biblioteken granskas på olika sätt. Genom att göra det till ett eget centralt område och 

utföra granskningen på ett mer enhetligt sätt borde det även bli lättare att utarbeta en 

gemensam praxis (vårt andra förslag) rörande hur skolbiblioteket ska granskas, samt vilka 

kriterier som ska ligga till grund för skolbiblioteksverksamheten. Detta borde leda till en mer 

enhetlig granskning inspektörerna emellan. Till sist borde man fundera över lagens 

formulering samt dess placering i Skollagen då det idag framstår som svårtolkat hos 

inblandade parter. Detta då det är så stort fokus på rummet, dess innehåll samt tillgång. Vi 

anser att man borde reflektera mera kring skolbiblioteket som pedagogisk resurs och hur detta 

kan bidra till elevernas målsättning. Som lagen ser ut nu ligger fokus på att det ska finnas 

bibliotek istället för vad det ska kunna bidra till. Vi är medvetna om att det är politiska och 

ekonomiska beslut som i slutändan styr hur kvalitetsgranskning av skolbibliotek kommer att 

se ut i framtiden. 

 

Avslutningsvis håller vi med om att det borde forskas mer om på vilket sätt bibliotek bidrar 

till elevernas målsättning för att på detta sätt stärka skolbibliotekens roll. Men vi anser vidare 

att det i sig inte räcker utan att forskningen och dess resultat måste förmedlas till de som är 

ansvariga för skolbiblioteken, det vill säga rektorerna, men även allmänheten i stort. För om 
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inte alla inblandade ser helheten och förstår sammanhanget blir det inte heller någon 

förändring som leder till bättre kvalitet som därigenom höjer elevernas måluppfyllelse. Dock 

ser vi att det kan finnas en viss problematik gällande hur man ska kunna mäta 

skolbibliotekens inverkan på elevernas målresultat vilket i sig gör skolbiblioteksbilden till en 

än mer komplex fråga. Då kvalitetsgranskningens uppgift bland annat är att säkerställa 

skolans kvalitet och visa hur skolan bidrar till vissa uppsatta mål/krav/riktlinjer är det 

avgörande att man har rätt verktyg och metoder för att kunna göra detta. Finns inte dessa kan 

det leda till svårigheter att försvara skolbibliotekets existens. 
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Bilaga 1 

Intervjuschema rektorer 

 

BAKGRUND 

Vilket är skolans upptagningsområde? (en eller flera skolor?) 

Hur stor är skolan? - hur många elever? Hur stor personal? 

 

SKOLBIBLIOTEKET 

Har ni ett eget skolbibliotek skolans lokaler? 

(om nej) 

Har ni tillgång till ett bibliotek? 

-Vilket bibliotek? 

-Har detta bibliotek avsatt speciell personal som arbetar mot skolan? 

-Hur ofta besöker eleverna biblioteket? Kan de gå ensamma eller är det alltid i sällskap med 

lärare?  

-Hur ser samarbetet i allmänt ut med biblioteket? Vad har skolan för visioner för hur detta 

samarbete skulle kunna se ut? 

 

(Om ja) 

Kan du beskriva ert skolbibliotek? 

-Fysiskt 

-Innehåll, vilka resurser finns där. Media, digitalt, litteratur. 

Hur ser tillgången (öppettider) ut? 

Är biblioteket bemannat med personal delar eller hela av öppningstiden? 

-Vad är personalens arbetsuppdrag i biblioteket? 
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Vad har personalen för bakgrund? 

Finns det någon fortbildning för personal som arbetar i skolbiblioteket? 

 

PEDAGOGISKA SAMARBETET 

Vilken roll har biblioteket i dag – när det gäller skolans pedagogiska arbete? 

Vilken aspekt av bibliotekets arbete skulle skolan vilja förbättra? 

Finns det inskrivet i läroplan/måldokument hur samarbetet mellan personalen i biblioteket och 

lärare på skolan ska se ut? 

-Har du intryck att samarbetet mellan dessa två grupper fungerar på det sätt som det är tänkt 

att det ska fungera?  

 

Om ej eget bibliotek 

Finns det inskrivet i läroplan/måldokument hur samarbetet mellan biblioteket och lärare på 

skolan ska se ut? 

-Har du intryck att samarbetet mellan dessa två grupper fungerar på det sätt som det är tänkt 

att det ska fungera?  

Finns det någon person som fungerar som ”länk” mellan bibliotekspersonal och lärargruppen? 

 

GRANSKNING 

Har ni ingått i någon granskning från skolinspektionen?  

Ingick även skolbiblioteket i denna granskning? 

Om ja: Hur gick denna granskning till? 

-Vad anser du om granskningskriterierna gällande skolbibliotek? 

Hur uppfattade du granskningen? 

Vad blev resultatet av den här granskningen? 

Hur ser du på den nya lagen gällande skolbibliotek, flytten till Skollagen? 
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Bilaga 2 

Intervjuschema Skolinspektionen 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

Vad är ditt arbetsområde? 

Hur länge har du arbetat som skolinspektör?  

Hur har dina arbetsuppgifter förändrats sedan lagförändringen 2011? 

 

ARBETSSÄTT/TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Hur väljer man ut skolorna som skall granskas? 

 

Hur ser början på en granskningsprocess ut? (hur det börjar, förberedelser, förbereds 

skolorna?) 

 

Vilka granskar? En eller fler personer? (granskare, jurister, m fl.) 

 

Hur lång tid avsätter man för en inspektion? 

 

Hur går själva inspektionen till rent konkret? (besök, frågeformulär, intervjuer)  

 

Vilka pratar man med? rektor, lärare, bibliotekarie, elever?  

 

Hur uppfattar ni mottagandet ute på skolor vid besök? 

 

Uppföljning efteråt? 

 

Hur har ändringen i Skollagen 2011 förändrat ert arbete då det gäller inspektioner av 

skolbibliotek? 
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RESURSER 

Uppfattar du att skolinspektionen har tillräckligt med resurser/personal för att genomföra 

granskningar i rätt omfattning? 

 

Stämmer det att inspektioner ska minskas/förändras och kommer detta påverka inspektionen 

av skolbibliotek? 

 

KVALITETSKRITERIER 

 

Vilka kriterier tittar man på? Vilka är huvudområdena? (finns två övergripande områden) 

 

Vart kommer era granskningskriterier ifrån? Vad styr/påverkar dem? (politiska styret med 

mera) 

 

Hur mycket spelar samarbete bibliotek-skola in i era granskningar? (biblioteket som 

pedagogisk resurs för att elever skall nå sina mål) 

 

Tittar ni på huruvida skolbiblioteken finns med i måldokument/läroplaner? 

 

 

RESULTAT/ÅTGÄRDER 

 

Vad är den vanligaste bristen som ni sett under era granskningar gällande skolbibliotek? 

 

Hur ser engagemanget från rektorer ut gällande skolbibliotek? (i och med att de tar beslut i 

frågan) 

 

Hur påverkar det er granskning om det finns en anställd bibliotekarie eller inte? 

 

Hur uppfatar ni att samarbetet mellan skolbibliotek och lärarkåren ser ut? (två grupper, 

revirtänkande?)  
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Hur går man vidare när skolor blir godkänd/icke godkänd?  

 

Bilaga 3 

DIK:s kriterier för utnämning av skolbibliotek i världsklass. 

Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning.  Men det finns 

goda förebilder, 26 stycken skolor fick DIK:s utmärkelse Skolbibliotek i världsklass 2013.  

Kriterier 

Skolbibliotek i världsklass 

 är en tydlig del av skolans pedagogiska vision. 
 samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande. 
 stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld. 
 stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse 

för informationssökningsprocesser och sociala medier. 
 erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser. 
 har överblick över lärarresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och 

medieanvändning. 

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som; 

 är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna 
 ger eleverna verktyg för källkritik 
 lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet 
 är navet i den digitala kunskapsskolan! 
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