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Abstract:           In 1911, library pioneer Valfrid Palmgren was the first Swedish person to 

publish a political plan for school libraries. Our purpose of this study is to compare 

Palmgren´s document to the SOU 2012:65, one of the most recent policy documents for 

school libraries, and investigate whether the political point started from the children and 

young people when scheduled school libraries and its activities. The study has examined 

whether Palmgren and the SOU 2012:65 has put children in focus as “beings”, viewed as 

thinking individuals who should be a part of the decision process in the school library policy.    

A content analysis has been performed on Palmgren´s document and on the SOU 2012:65. 

This required a ponder of the various changes that have occurred in the social structure over 

time. Our conclusion of this study is that Palmgren´s library plan is in focus in terms of both 

physical-, organizational- and economic conditions, because it describes how the young has 

been the starting point, and are in need to be included and consulted to school library 

activities as beings. SOU 2012: 65 expresses a great knowledge of children’s development, 

individuality and needs, and thus assumes a view of children as beings. Except when it comes 

to questions dealing with issues that affect the political municipal budget.  
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1. Inledning  
 

 .”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” 

…………………(SFS 2010:800, § 36).  

 

1.1 Bakgrund 

 
När krav om skolbibliotek tillkom i skollagen 36§ och trädde i kraft 2011 spreds ett hopp 

inom bibliotekssektorn om att skolbibliotekens vikt nu även blivit införstått politiskt. Detta 

hopp ebbade dock snart ut med insikten om att den nya skollagen inte behandlar 

personalfrågan. Maria Lindroth är bibliotekarie på Centrum för Pedagogisk Inspiration och 

hon menar i bloggen Pedagog Malmö att skollagens formulering är knapphändig och otydlig 

medan skolbiblioteksvärlden å andra sidan är enstämmig kring att utbildad personal är ett 

måste, om biblioteken skall vara ändamålsenliga och tillgängliga (Lindroth, 2013). Vad menar 

då bibliotekssektorn med att utbildad bibliotekspersonal är oumbärlig för skolbiblioteken? 

Biblioteks- och informationsforskarna Louise Limberg och Anna Lundh beskriver att de 

svenska skolbibliotekens förutsättningar har förändrats dramatiskt under de senaste åren. 

Dessa förändringar har skett och pågår inom politik, pedagogik och teknik, vilket har 

inneburit att skolans förutsättningar, och därmed också skolbibliotekens, har förändrats i takt 

med den snabba tekniska utvecklingen. Den digitala utvecklingen har ställt högre krav på 

skolbibliotekarierna i och med den allt vanligare undersökande och projektbaserade 

skolarbetsformen som uppstått i samband med den tekniska utvecklingen. Det i sin tur betyder 

att skolbibliotekarier numera också behöver utöva en annan, mer tekniskt inriktad pedagogisk 

praktik än tidigare (Limberg & Lundh, 2013, s. 9). I ett informationsblad till Skolinspektionen 

från Skolverket definieras skolbibliotek som ”en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställts till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent 

personal” (Skolverket, 2011, s. 5). 

 

PISA (Programme for International Student Assessment), är den internationella studie som 

vart tredje år testar femtonåriga elevers förmågor i läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap, vilken har varit med och flyttat upp intresset för skolbiblioteken. Detta då 

svenska elever visade kraftigt försämrade resultat i PISA-undersökningen 2012. Både i 

läsförståelsedelen och digital problemlösning - som var med som ett extra testämne året 2012, 

visades att svenska elevers kunskaper försämrats från föregående PISA-undersökningar och 

låg under snittet för deltagarländerna. Dessa oroväckande låga och försämrade resultat av våra 

ungdomars läsförmåga samt problemlösningsförmåga har väckt debatt. PISA-resultaten 2012 

har bidragit till stor samhällsdebatt kring skolan där röster höjts för skolbiblioteken som en 

åtgärd för att vända den negativa trenden i skolorna.  

 

PISA-resultaten har också naturligtvis skapat diskussion även internt inom det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet, då både ämnet läskunnighet liksom problemlösningsförmåga 

är kopplade till skolbibliotekariernas två främsta arbetsområden; det läsfrämjande arbetet och 

informationskompetensundervisningen. Vad som främst påpekas från biblioteksfältet är att 

utbildade skolbibliotekarier inte får tillräckligt många timmars tjänstgöring vid 

skolbiblioteken i landet för att kunna göra en nationell påverkan. Inte sällan står 

skolbiblioteken helt obemannade, i andra fall är det lärare som går in och ansvarar för 

skolbiblioteket. Det är endast några få skolbibliotek som har en heltidsanställd bibliotekarie. 

KB (Kungliga Biblioteket) har utfört statistikundersökningar (2012 & 2015) vilka bekräftar 
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uppgifterna om att många skolbibliotek inte kan leva upp till den pedagogiska funktion som 

de kan ha och det beror framförallt på bristen av personal. 

 

Ytterligare ett argument från biblioteksfältet är att de allt mer vanligt förekommande 

sammanslagningarna, vilka oftast rör skolbibliotek och folkbibliotek, påverkar främst 

skolbibliotekens verksamheter negativt. I en juridisk vägledning från Skolverket kring 

skolbibliotek till Skolinspektionen står att läsa;  

               Enligt bibliotekslagen framhålls skolbibliotekens särart genom en grundläggande                     

…………...skillnad mellan skolbibliotek och folkbibliotek. I propositionen finns särskilda krav                          

…………...på hur skolbibliotek ska fungera; `de ska vara en del av elevernas utbildning genom                         

…………...att ingå […] i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande´.     

…………...Eleverna ska alltså.ha tillgång till ett bibliotek som är anpassat till och en del av deras utbildning 

…………...(Skolverket, 2011, s. 6).  

 

Denna vägledning från Skolverket ger klart uttryck för att skolbibliotek och folkbibliotek inte 

är två jämförbara bibliotekstyper. Vi förstår här att skolbiblioteket ska ligga placerat i skolan 

för att kunna verka i elevernas och lärarnas dagliga verksamhet. Skol- och folkbiblioteken 

lyder till stor del under olika styrdokument. De två olika bibliotekstyperna skiljer sig åt både i 

verksamhetsmål och i de målgrupper som verksamheten riktas mot. Medan skolbiblioteken 

verkar under skolan och har skolans elever och lärare som målgrupp, är folkbiblioteken mer 

individinriktade och ska inkludera alla kommuninvånare (Limberg & Lundh, 2013, s. 18). 

Också eleverna själva ger uttryck för vikten av att få behålla sitt fristående skolbibliotek i 

forskningsantologin Spelar skolbibliotek en roll? (Arias & Ljungdahl, 2009, s. 24). 

 

I denna studie har vi valt att rikta undersökningen mot skolbiblioteken vid grundskolorna med 

huvudfokus mot eleverna. PISA-undersökningen ligger till grund för mycket av det politiska 

beslutsfattandet för skolan (Skolverket, 2013, s. 3). I det bibliotekspolitiska dokumentet SOU 

2012:65 föreslås tre delmål för att möta läsförståelseproblematiken hos svenska elever och 

dessa delmål föreslås vara uppnådda senast 2018;  

              [F]ör det första att läsfärdigheten och motivationen att läsa bland barn och unga ska  

                 avsevärt förbättras och ha ökat mätbart jämfört med i dag, särskilt i grundskolans  

                 tidiga årskurser. För det andra att fler barn och unga än  i dag regelbundet ska ta del  

                 av både fack- och skönlitteratur. För det tredje att kunskapen om läsningens betydelse  

                 för utbildning och delaktighet i samhällslivet ska öka i alla grupper som i dag  läser  

                 i liten utsträckning (SOU 2012:65, s. 400f). 
 

 

Ur citatet kan utläsas att samtliga skolor i Sverige behöver göra satsningar på sina 

skolbibliotek, vilket vi tolkar som att skolbiblioteken behöver bemannas med 

skolbibliotekarier för att nå det politiska läsfrämjande målet.  
 
 

1.2 Problemformulering 

 
KB´s publicerade statistik (2012) kring skolbibliotek visade att endast fyra av tio elever har 

tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka. Det innebär enligt 

KB´s statistik att det är drygt 230 000 elever som inte har en bibliotekarie på sitt 

skolbibliotek, vilket betyder att ungefär hälften av landets alla elever saknar tillgång till ett 

skolbibliotek eller ett bemannat skolbibliotek. KB beskriver också att de skolbibliotek som 
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finns i regel har utebliven eller så låg bemanning att elever med lässvårigheter inte får tillgång 

till de särskilda insatser de har behov av, på grund av personal- och tidsbrist (Kungliga 

Biblioteket, 2012, s. 4). Det finns 290 kommuner i Sverige och KB´s statistikundersökning 

beskriver även 2015 att ”[i] 86 av Sveriges kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som 

har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka” (Kungliga biblioteket, Bibliotek 2015, s. 

4).  

 

Birgitta Davidsson är filosofie doktor i pedagogik och har tillsammans med biblioteks- och 

informationsforskarna Louise Limberg och Anna Lundh i studien Yngre skolbarns 

informationssökning och pedagogers föreställningar om den goda barndomen (2009) använt 

sig av de teoretiska begreppen ”becoming” kontra ”being”. Dessa termer beskriver å ena sidan 

”beings” vilket är ett begrepp för ett synsätt där barn ses som i någon mån utvecklade 

individer som aktivt är med och konstruerar sin barndom. Och å andra sidan begreppet 

”becomings” där barnen ses som blivande vuxna, vilka saknar vissa nyckelkompetenser hos 

den vuxna individ som barnet slutligen kommer växa upp till. Ann-Britt Enochsson är 

informationsforskare och docent i pedagogik och hon menar att barn behöver ges grund i läs-, 

skriv- och problemlösningsmoment i en tidig ålder. Hon menar att om eleverna ska kunna 

utveckla de kunskaper som krävs för att tillgodogöra sig ett livslångt lärande så behöver de 

instrueras redan vid starten i grundskolan (Enochsson, 2009, s. 8f), ett synsätt där barnen ses 

och behandlas som ”beings”.  

 

Efter att samhällsdebatten uppstått utifrån ett behov av förändring i skolorna, och miljöpartiets 

Gustav Fridolin som ny utbildningsminister sedan 2014, valt att satsa på skolbibliotek med 

skolbibliotekarier som ett svar på skolresultat och samhällsdebattens uttryck om behov av 

förändring i skolorna, så är skolbibliotekspolitiken högaktuell. Eftersom skolbiblioteks-

verksamheterna vänder sig till elever, och vi författare både är biblioteks- och 

informationsvetenskapsstuderande samtidigt som vi arbetar i skolbibliotek, så föll det 

naturligt för oss att studera den övergripande politiska synen på barn och unga relaterat till 

skolbibliotekspolitiken. Även att via tidigare forskning ta del av vad 

skolbiblioteksverksamheter inneburit inledningsvis och vad de utvecklats till fram tills idag, 

för att förstå den skolbibliotekspolitiska utvecklingen på ett djupare plan. 

 

För att studera skolbibliotekspolitiken har vi valt att undersöka vilka visioner som fanns i det 

första politiska dokumentet som tar upp skolbiblioteken, och granska hur dessa visioner har 

utvecklats och formats med tiden genom ett nutida politiskt dokument. Detta genom att 

studera samtliga ämnen ur dessa två utvalda politiska dokument som vi tror på något vis kan 

påverka hur och om eleverna kan använda sig av skolbibliotekens fysiska, organisatoriska och 

ekonomiska resurser. Därav kommer denna studies resultatavsnitt granska och analysera vitt 

skilda, men direkt eller indirekt elevpåverkande ämnesinnehåll. De punkter som valts ut att 

undersökas i resultatavsnittet i denna studie är ämnesområden som påverkar den reella 

kvalitén på skolbibliotekens verksamheter i sista änden. 

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är alltså att undersöka hur skolbibliotekshistorien sett ut och vad 

skolbiblioteksverksamhet kommit att innebära via skolbibliotekspolitiken. Ihopkopplat med 

studien undersöks huruvida den skolbibliotekspolitiska utgångspunkten utgått från barnen och 

ungdomarna när man planlagt skolbiblioteken och dess verksamheter. Detta genom att 

granska hur skolbiblioteksverksamhet beskrivits i två utvalda politiska dokumentet från olika 
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tidsperioder.  Vi har valt att genomföra innehållsanalyser av det första politiska dokumentet 

som beskriver skolbiblioteken som en egen bibliotekstyp, alltså Valfrid Palmgrens (senare gift 

Munch-Petersen) definition av vad skolbibliotek är menade att innebära i dokumentet Förslag 

angående de åtgärder som från statens sida bör vidtagas för främjande af det Allmänna 

Biblioteksväsendet i Sverige (1911), och så även i ett av de senaste politiska dokumenten 

kring skolbibliotek - SOU 2012:65, som beskriver hur man idag politiskt definierar 

skolbiblioteksverksamheterna i landet, och sedan jämfört dessas information. Denna studie 

utgår således från frågeställningarna:  


 

Vilka fysiska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för 

skolbiblioteksverksamhet framhålls i de två politiska dokumenten Förslag angående 

de åtgärder som från statens sida bör vidtagas för främjande af det Allmänna 

Biblioteksväsendet i Sverige (1911) och slutbetänkandet SOU 2012:65 Läsandets 

kultur?  
 

 

Hur ser den politiska utgångspunkten ut sett från landets alla elever när man planlagt 

och beskrivit skolbibliotek och dess verksamheter i de två politiska dokumenten 

Förslag angående de åtgärder som från statens sida bör vidtagas för främjande af det 

Allmänna Biblioteksväsendet i Sverige (1911) och slutbetänkandet SOU 2012:65 

Läsandets kultur?   
 

 

 

 

. 

 

 

. 

 

. 

 

 

. 
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2. Tidigare forskning 

  
Urvalet för detta kapitel bygger på studier som berört skolbibliotekshistorien då 

skolbibliotekens bakgrund ger en viktig förståelse för hur verksamheten startade och hur den 

ursprungligen var tänkt samt vad som därefter format skolbibliotekens förutsättningar.  Här 

presenteras tidigare forskning som beskriver de praktiska arbetsmoment skolbibliotekarierna 

bedriver, alltså vad skolbiblioteksverksamheten egentligen innebär, och inte minst presenteras 

här forskning som fokuserat på den politiska synen och utvecklingen av skolbiblioteken. För 

att underlätta läsningen vill vi inledningsvis påpeka att detta avsnitt innehåller en hel del 

citering med ett ålderdomligt skriftspråk, då författarna valt kärnfulla beskrivningar. Avsnittet 

har en tematiserad presentation. 

 

2.1 Skolbibliotekspolitik   

 
Biblioteks- och informationsforskaren Magnus Torstensson har särskilt riktat sin forskning 

mot bibliotekshistorien, vilket också inkluderat den samhälleliga historiken överlag och han 

beskriver att fram till 1866 bestod ståndriksdagen av de fyra stånden adel, präster, borgare och 

bönder (Torstensson, 2012, s. 99). Anders Frenander är också biblioteks- och 

informationsforskare och han har gjort en kort och konkret historisk sammanfattning då han 

beskriver hur Sverige gått från ”`det befästa fattighuset´ i utkanten av Europa till ett tämligen 

rikt välfärdssamhälle väl integrerat i Europa och världen”. Detta då Sverige har gått från att 

vara ett jordbrukssamhälle, till att under början av förra seklet övergå till att bli ett 

industrisamhälle, och därifrån utvecklats till att idag vara ett tjänstedominerat 

informationssamhälle (Frenander, 2012, s. 15). Denna politiska utveckling som kom att bli 

vårt välfärdssamhälle, beskrivs av många historiker vara resultatet av den socialdemokratiska 

politiken via Per Albin Hanssons (S) projekt ”folkhemmet”. Sverige tog med denna folkliga 

politik en annan väg vad gäller att bygga ett samhälle än andra länder och metoden fick 

snabbt ett stort internationellt intresse och kom att kallas för ”den svenska modellen”. 

Nittonhundratalet var socialdemokratins tidsålder (ibid., s. 15 & 17f) och under detta sekel 

kan man i politiska dokument utläsa ett stort politiskt engagemang för biblioteken, vilket 

torde varit en av faktorerna som format folkbiblioteken till vår tids mest besökta offentliga 

institution och gett skolbiblioteken en egen plats bland de allmänna biblioteken. Men det tog 

sin tid och var ingen självklar resa. 

 

Bibliotek har funnits i Sverige sedan tidigt 1800-tal. De stora folkbildningsorganisationerna 

kom sedan att bilda de första folkbiblioteken under det sena 1800-talet. Folkbiblioteken 

kallades under 1800-talet för bland annat både sockenbibliotek, församlingsbibliotek, 

skolbibliotek, lånebibliotek, läsestuga, arbetarbibliotek och nykterhetsbibliotek utöver 

folkbibliotek. De hade olika huvudmän som till exempel kyrklig kommun, borgerlig kommun 

och olika föreningar inom bildnings- och folkrörelserna (Torstensson, 2012, s. 92). 

Ursprungligen drevs biblioteken av kyrkan efter initiativ av prästen (Frenander, 2012, s. 15). 

Det var först 1842 som rekommendationer från statsmakten gav barnen en särskild 

prioritering när man efterlyste biblioteksverksamhet för barn. De första offentliga biblioteken 

i Sverige såg nämligen inte grundskoleeleverna som prioriterade användargrupper, det var 

istället först då barnen lämnat skolan som de ansågs vara i behov av tillgången till bibliotek, 

och det var endast barn från välbärgade samhällsgrupper som hade möjlighet till vidare 

studier. Inspektörerna av folkbiblioteksverksamheten i Sverige lade under nionde 

inspektörsperioden för 1893-98 till skolbibliotek som en ny punkt att inspektera och 
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rapportera kring (Torstensson, 2012, s. 97f.). 

 

Ursprungligen var alltså folk- och skolbibliotek naturligt integrerade. Sveriges första bibliotek 

i början av 1800-talet bestod av flera olika små bibliotekstyper utan en överhängande struktur, 

likt de flesta organisationsintroduktioner. I 1840-41 års riksdag diskuterades folk- och 

skolbibliotekens förhållande till varandra, där argument fördes för ”att namnet 

sockenbibliotek skulle förändras till skolbibliotek, hvarmed också bibliotekets syfte skulle 

inskränkas därhän att uteslutande afse skolundervisningens främjande” med motargument om 

att ”vikten af sockenbiblioteks inrättande äfven dessas allmänna syfte att vara till ej mindre 

för deras skull, som lämnat skolan, än för skolundervisningens fortgång och befrämjande” 

(Munch-Petersen, 1911, s. 12). De röster som menade att den vuxna målgruppen 

biblioteksanvändare skulle månas och bibliotek förlagda i skolor fortsatt skulle vara 

integrerade fick gehör. Men denna politiska debatt förde in formuleringen om skolbibliotek 

som en egen bibliotekstyp, vilken Palmgren senare skulle ta nya krafttag för och komma att 

sätta i stånd som särskild bibliotekstyp. 

 

Palmgren var alltså den som genom sin utredning 1911, skissade upp vad som kom att bli vår 

tids biblioteksstruktur med en tydlig plats för skolbiblioteken. Palmgren insåg att de för tiden 

många, små och splittrade bibliotekstyperna och dess i vissa fall integrerade verksamheter och 

i andra fall isolerade, försvagade bibliotekens position i samhället. Därför strukturerade hon 

en mer sammanhållen biblioteksplan där skolbiblioteken utgör ”grundvalen” i organisationens 

mer sammanlänkade biblioteksväsen, folkbiblioteken utgör nästa led, och universitets- och 

högskolebiblioteken tillsammans med KB (Kungliga Biblioteket) verkar som 

biblioteksorganisationens översta nivåer (Munch-Petersen, 1911, s. 43). Palmgrens utredning 

var den första att benämna samtliga bibliotek placerade i skolor och ämnade för barn som 

skolbibliotek (ibid., 1911, s. 44f). Palmgrens dokumenterade arbete 1912 kom också senare 

att resultera i ett riksdagsbeslut om särskilda statliga anslag till skolbiblioteken mellan 1912 -

1961, vilket visar hur beroende skolbibliotekens ställning är av både skolpolitiska som 

bibliotekspolitiska förespråkare (Limberg & Lundh, 2013, s. 19f). 

 

På detta vis gavs skolbiblioteken ”en särskild plats i den svenska bibliotekspolitiken och inom 

svenska biblioteksväsendet” (Limberg & Lundh, 2013, s. 20). Palmgren förtydligade alltså de 

olika bibliotekstypernas skilda ansvarsområden och verksamhetsmål. Så i Sverige finns 

numera tre huvudtyper som räknas som allmänna bibliotek. Bredvid folkbibliotek och 

högskolebibliotek är skolbibliotek en av dessa. ”Till det allmänna biblioteksväsendet räknas 

alla bibliotek som till övervägande delen finansieras med offentliga medel, oavsett om de 

drivs på kommunal, regional eller statlig nivå” (Svensk biblioteksförening, 2015, s. 5). 

 

Mycket av Palmgrens arbete och värderingar är lika aktuella än i dag, åtminstone inom 

bibliotekssektorn. Det politiska intresset för skolbibliotek, efter Palmgrens argumentering för 

dess sak, höll i sig ända fram till slutet av 1940-talet, men har sedan dess inte kommit att få 

riktigt samma kraft.  Barbro Thomas har lång bakgrund inom bibliotekssektorn och har bland 

annat arbetat vid KB och Statens kulturråd, och hon beskriver att de särskilda statsbidrag till 

skolbiblioteken som gavs mellan 1912 -1961 tycks ha haft en ”gynnsam inverkan på viljan att 

inrätta och utveckla skolbibliotek” (Thomas, 2013, s. 8). Thomas menar att ”[s]kolbiblioteken 

är de mest reglerade inom biblioteksområdet, men är trots detta de mest försummade” (ibid., 

2013, s. 8). Detta blir tydligt då man politiskt tog beslutet under 1950-talet att sänka 

statsbidraget till skolbiblioteken (Limberg, 2012, s. 153) för att under 1960-talet upphöra helt 

med de statliga bidragen till skolbiblioteken, åtminstone de direkta statsbidragen, och därmed 

det politiska stödet (Thomas, 2013, s. 17). Samtidigt som det politiskt under 1960-talet 
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kungjordes att grundskolan skulle ha skolbibliotek uttryckte man att skolbibliotek med fördel 

kunde integreras med folkbibliotek för att spara pengar (Limberg, 2012, s. 155-156). 

 

Palmgren beskrev politiska organisationers förutsättningar när hon uttryckte; ”Ingenting leder 

säkrare till en institutions förfall än bristande sakkunnigt intresse och bristande kontroll” 

(Munch-Petersen, 1911, s.7). Det politiska arbetet sker i mångt utifrån statsbidrag till 

kommunala verksamheter, vilket innebär att ekonomi i form av statsbidrag är statens 

styrmedel av de egna statliga- eller kommunala verksamheterna (Limberg & Lundh, 2013, s. 

27). Vi förstår det som att författarna menar att det statliga indragandet av de öronmärkta 

bidragen till skolbiblioteken var det samma som ett avvikande politiskt stöd och intresse för 

skolbiblioteken i landet. 

 

1980 kom man dock politiskt att belysa behovet av bibliotekariestöd i undervisningen för 

både elever och lärare (Limberg & Lundh 2013, s. 26).  Under 1970- 80-talen förstärktes 

”förskjutningen av ansvaret för biblioteken från stat till kommun” (Limberg, 2012, s. 157) och 

år 1992 gick skolan från att ha varit statligt styrd till att bli kommunaliserad. Limberg och 

Lundh menar att det var ”ett radikalt brott mot tidigare svensk skolpolitik” som därmed 

begicks (2013, s. 26.). Vi tolkar det som att författarna menar att kommunaliseringen innebar 

att med kommunalt styrda skolverksamheter har varje kommun sina olika förutsättningar, 

vilket talar emot demokratitanken om lika för alla. Skolpolitiken innebar ursprungligen, med 

det statliga styret av skolorna, en idégrund mot demokratiska lika värden, vilket egentligen 

bara kan möjliggöras i högsta mån om alla skolor får samma ekonomiska och pedagogiska 

utgångslägen, som alltså blir fallet enbart med statlig centralstyrning. 

 

Under 1990-talets stora ekonomiska omvälvningar och samtidigt snabba IT-utveckling, 

utmärktes svensk politik ännu mer av effektivisering, vilket också utläses i bibliotekslagen 

SFS 1996:1596  formulering i 5§ där det beskrivs att grundskolan skall ha ”lämpligt fördelade 

bibliotek”. Denna luddiga formulering indikerar att man politiskt försöker bli av med kravet 

om obligatoriska skolbibliotek (Limberg, 2012, s. 163). Men placeringen av skolbiblioteken i 

1996 års bibliotekslag gav bibliotekstypen en egen position i det svenska allmänna 

bibliotekssystemet, vilket innebär att Palmgrens biblioteksplan därmed till sist införlivades 

(ibid., 2012, s. 163-164). Numera styrs alltså skolbibliotekens verksamhet och innehåll dels av 

skollagen och dels av bibliotekslagen. Skolbibliotekens roll bland de allmänna 

bibliotekstyperna består i att skolbibliotekarierna tillsammans med lärarna stödjer elevernas 

lärande i skolan, vilket å ena sidan innebär ett riktat arbete mot läsfrämjande arbete och å 

andra sidan undervisning i hantering av olika kunskaper och metoder vid informationssökning 

(Limberg & Lundh, 2013, s. 9 & 16). 

 

Tiden efter sekelskiftet har utvecklats till ett informationssamhälle där teknologin genomsyrar 

”praktiskt taget alla verksamheter” (Limberg, 2012, s. 164) och de bemannade 

skolbiblioteksverksamheter som bedrivs har i många fall utvecklat teoretisk eller praktisk 

informationskompetensundervisning helt i enlighet med tidens anda. Skolan är 

skolbibliotekens huvudman och det som sker med skolan påverkar också 

skolbiblioteksverksamheten. Skolbiblioteksförespråkare har länge efterfrågat en sakkunnig 

enhet och KB har fått rollen som samordnande myndighet för Sveriges samtliga offentliga 

bibliotek, därmed också skolbiblioteken. Så sent som 2010 blev det alltså lag om skolbibliotek 

vid samtliga skolor i Sverige. Men lagen är otydlig i vad ett skolbibliotek ska innebära (se till 

exempel Limberg 2012; Thomas 2013) vilket gör att en otydlighet och ett gemensamt arbete 

mot samma mål fortfarande är en svårighet för skolbibliotekarier och skolledningar. 

 



8 
 

KBs kartläggning av skolbibliotekens tillstånd (Kungliga biblioteket 2012 & 2015) samt Pisa-

undersökningens resultat, gjorde att uppmärksamheten gentemot skolbibliotek och 

skolbibliotekarier åter igen blommade upp som intresseområde för statlig bibliotekspolitik 

(Limberg & Lundh 2013, s. 28). Skolbibliotek ges nu åter igen ett värde politiskt och det tas 

fram exempel på forskning som visar positiva resultat av skolbibliotekariers arbete i 

skolbiblioteksverksamheter för skolornas elever (SOU 2012:65, s. 94). Men det uttrycks att 

det återigen är folkbibliotek som är i biblioteksutredningens fokus och det saknas fortfarande 

en bestämd definition av hur skolbiblioteket ska se ut. Inte heller bestäms antal timmar 

skolbiblioteken ska vara öppna med utbildad personal. Därtill utelämnar man politiskt var 

dess lokal ska befinna sig för att bäst kunna tillgodose och uppfylla elevers och lärares behov. 

Integrerade skol- och folkbibliotek beskrivs fortfarande politiskt som ”en godtagbar lösning” 

(ibid., s. 37-38, 92-95). En egen särskild skolbiblioteksutredning hade kommit rätt i tid nu då 

skolbiblioteksfrågan är under politisk diskussion igen. Inte minst för att politiskt visa sitt 

engagemang för skolbiblioteksverksamheterna och samtidigt få möjlighet att se över hela 

utvecklingskurvan för skolbiblioteken för att förstå verksamhetsidéns grunder.  

 

2.2 Skolbibliotekens verksamhetsutveckling   
 

Olika tidsperioder har inneburit olika syn på skolbibliotekens verksamhet vilket i viss mån 

kan speglas i de benämningar man haft för skolbiblioteken såsom bland annat läsfrämjare, 

fortbildningsinstitution, bokrum och institution för självständigt lärande. Frågan om 

skolbiblioteksverksamheten ska riktas främst mot läsning eller lärande, samt vilken utbildning 

och kompetens som är rimligt att skolbibliotekarier har, är det som utgjort det fokus 

skolbiblioteksverksamheterna haft vid aktiviteter, personalpedagogik, medier och lokalens 

utformning under åren. Det som dock främst utgjort underlag för de riktningar som verkat är 

de olika tidsaktuella lagstiftningarna (Limberg & Lundh, 2013, s. 9f & 31).  

 

Limberg och Lundh beskriver att skolbiblioteken idag har lite annorlunda förutsättningar 

jämfört med tidigare. Detta då skolbibliotekarierna behöver anpassa verksamheten efter 

politiken, pedagogiken och teknologin, men också efter verksamhetsnivån samt den politiska 

nivån. Med verksamhetsnivå syftar författarna på att skolbiblioteket ingår i den helhet som 

skolan utgör och tilldelas därunder sin position och verksamhetsnivå inom skolan. Med 

politisk nivå menas att skolbibliotek å ena sidan har sin placering och verkan under skolans 

styrdokument, men samtidigt i hög mån i det traditionella biblioteksarbetet och på så vis 

verkar under bibliotekspolitiken. Frågan är om skolbiblioteken utifrån denna tudelade position 

mellan skol- och biblioteks-/kulturpolitiken bör lyssna till och tillhöra främst skolpolitiken 

eller kulturpolitiken (Limberg & Lundh, s. 31ff). Vilken politisk nivå skolbiblioteken ska 

placeras i är en viktig fråga. Denna splittring mellan två politikområden utgör en ständig risk 

för att skolbiblioteksfrågorna faller mellan stolarna och glöms bort. Vi uppfattar det som att 

författarna med dessa nivåer vill påvisa de upprätthållanden av skolbibliotekets värde mot 

framför allt rektorer och politiker som skolbibliotekarier ofta behöver peka på. Det är inte helt 

okomplicerat att ta sig framåt med två olika politiska överenheter att foga sig under. Det är 

inte heller enkelt att som ensam bibliotekarie, som skolbibliotekarier ofta är, få de ledare som 

är helt avgörande för verksamheten att bli insatta i det värde som skolbiblioteksverksamheten 

skulle kunna komma att innebära för skolans elever om skolbiblioteket prioriteras genom 

heltidsanställd personal och öppettider som överensstämmer med skolans övriga. Men det är 

ett arbete av vikt för skolbiblioteksverksamhetens fortsatta utveckling. 

 

Så vad innebär då skolbiblioteksverksamheten. I SOU 1948:27 beskrivs skolbiblioteket; 
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”Biblioteket bör vara skolans hjärtpunkt. Dess roll kommer i framtidens skola att vara 

betydligt större än den i allmänhet varit i skolorna hittills” (SOU 1948:27, s. 469). Enligt 

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är 

skolbibliotekens grundläggande uppgifter att bland annat stödja och främja utbildningsmål 

som anges i skolans målsättning och läroplaner. Att främja elevernas läslust och lust att lära 

samt lära eleverna bibliotekskunskap för biblioteksanvändare. Med fokus vid att erbjuda 

möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och 

glädje. Men också att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, 

samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer, och givetvis att främja 

läsning. Även enligt Unesco är dock förutsättningen för att bedriva effektiv 

skolbiblioteksverksamhet, att ”skolbiblioteken är bemannade med personal som har 

kunskaper i biblioteksadministration, informationshantering och pedagogik” (Unesco, 2006, s. 

13-16). Vilket sammanfattar denna studies yrkeskategoris arbete vilket byggt upp och skapat 

skolbiblioteksverksamheterna genom åren och fram till idag.  

 

2.3 Synen på barn/barndom och pedagogik utifrån ett skolbiblioteksperspektiv 
 

Skolbibliotekarierollen kom egentligen att sakta ta form först efter att Palmgren utgav sin 

stora biblioteksutredning 1912. Ellen Keys Barnets århundrade, gavs 1900 ut i Sverige och 

var bland de första att sprida idén om friare uppfostran. I början av 1900-talet fick 

skollärarnas och därmed också skolbibliotekariernas pedagogiska roll inspiration från utlandet 

genom bland andra Maria Montessori, och J.J. Rousseaus pedagogiska synsätt. Man kom 

alltså att se barn som egna individer med egen utvecklingstakt och med olika drivkrafter. 

Detta var ett helt nytt synsätt då man tidigare hade fokuserat på barnens väg mot vuxenlivet. 

Via det nya pedagogiska synsättet kom man istället att se barnen som individer med olika 

utvecklingskurvor (Limberg & Lundh, 2013, s. 20f). 1919 års undervisningsplan för skolan 

och därmed skolbiblioteksverksamheten, kom att byggas på aktivitetspedagogiken (Limberg 

& Lundh, 2013, s. 21) men det var först under 1940-talet som aktivitetspedagogiken på riktigt 

kom att anammas i Sverige och det på grund av att man ville ta avstånd från andan under 

andra världskriget, med dess auktoritära barnpedagogik. Nu ville man istället fostra 

egentänkande och fria individer, vilket kom att forma den nya skolan och dess pedagogik, 

liksom skolbibliotekariernas pedagogik (Limberg & Lundh, s. 22f). Det är alltså denna 

värdegrund som utgjort skolans övergång från lärarledd katederundervisning där man 

huvudsakligen undervisade genom att låta eleverna memorera text, till att idag fokusera vid 

elevcentrerad problemlösning som kräver en annan aktivitet och ett annat ansvar av eleverna 

och i allra högsta grad även av lärarna och skolbibliotekarierna. 

 

Skolbibliotekariers användarundervisning gick ursprungligen främst ut på att undervisa 

eleverna i bibliotekskunskap, genomföra sagostunder och leda bokpresentationer. Den snabba 

tekniska utvecklingen är främsta anledningen till den stora förändring som skett i 

samhällsstrukturen, vilket kommit att innebära helt nya förutsättningar för lärande och 

utbildning (Limberg & Lundh, 2013, s. 9). Elever behöver idag ledas i att utveckla kunskap 

som genererar i utövning av ”att söka och välja information, bedöma, kritiskt granska och 

förstå olika texter och dess koppling till andra texter samt producera egna texter i olika 

sammanhang” (Francke & Gärdén, 2013, s. 150f). Sedan tekniken fick fäste i 

skolverksamheten under 1990-talet har dess markanta utveckling ställt höga krav på aktörerna 

i skolan. Dels på eleverna som ska förstå detta mer komplicerade forskningslika arbetssätt, 

men också på lärarna och skolbibliotekarierna som måste finna nya vägar för att möta 

elevernas olika individuella utvecklingsnivåer (ibid., s. 150f). 
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För att konkretisera skolbibliotekariers huvudsakliga arbetsuppgifter idag kan man 

sammanfatta deras två främsta arbetsmoment som det läsfrämjande arbetet samt 

informationskompetensundervisningen. Utöver dessa två moment så leder skolbibliotekarier 

fortfarande den grundläggande elevintroduktionen i bibliotekskunskap för att göra barnen 

bekanta och välförtrogna med biblioteket och utifrån att ”[d]en, som i barndomen lärt sig 

använda biblioteket, har lättare att finna vägen dit även som vuxen” (SOU 1924:5, s. 16). 

 

Det moment som är det mest förankrade inom synen på skolbibliotek är den läsfrämjande 

verksamheten. För att kunna tillgodose ett livslångt lärande krävs i första hand läskunnighet 

för att alls kunna tillgodogöra sig information, men därtill också läsförståelse eftersom man 

behöver förstå vad man läser för att kunna analysera och problemformulera informationen. 

Att skolbibliotek traditionellt i Sverige är platsen för främjande verksamhet av läsinlärning, 

läsutveckling och därigenom språkutveckling är också starkt befäst (Limberg & Lundh, 2013, 

s. 32). Biblioteks- och informationsforskaren Mats Dolatkhah beskriver hur det under 1900-

talet fördes ett aktivt och sedermera framgångsrikt arbete för att göra svenskarna till ett 

läskunnigt folk, men att dagens utmaning består i att stödja barn och ungdomar med metoder 

för att hantera läsning i både traditionella dokument såsom boken, likaväl som på nya digitala 

medier (Dolatkhah, 2013, s. 116). Idag då lässvårigheter visar sig på många skolor i landet så 

gör vikten av det läsfrämjande arbetet sig påmint igen. Studier visar att sociala faktorer såsom 

ursprung, utbildningsnivå, ålder och kön utgör olika påverkande faktorer för läskulturen hos 

olika samhällsgrupper (se till exempel Dolatkhah 2013;  Jochumsen & Rasmussen 2000). I 

arbetet att finna möjligheter för att främja barn och unga från mindre privilegierade grupper 

till att besitta goda läskunnigheter och därmed kunna utveckla läsglädje, så lyfts 

skolbibliotekarier ofta fram som ett verktyg. Inte minst utifrån bibliotekariernas 

litteraturkännedom då barn och unga ofta bildar läsintresse utifrån texter och berättelser vilka 

de kan relatera till de egna erfarenheterna menar Dolatkhah och uttrycker att ”[v]älutvecklad 

läsförmåga och läsvanor anses viktiga för såväl individ som samhälle” (Dolatkhah, 2013, s. 

123). Det läsfrämjande arbetet skolbibliotekarier bedriver innebär numera ett vitt omfång av 

aktiviteter inte sällan särskilt riktat mot de elever med behov av anpassat eller extra stöd 

(ibid., s. 123-130), vilket fördjupar begreppet läsfrämjande eftersom begreppet tidigare främst 

kopplades ihop med boksamtal och sagostunder. Bibliotekarier behöver idag arbeta för att 

möta både bibliotekslagen och de skolpolitiska direktiv och betygskriterier som gäller för 

skolan. 

 

Det andra huvudsakliga arbetsmoment skolbibliotekarierna bedriver utöver det läsfrämjande 

arbetet, är att undervisa eleverna i informationskompetens. Utbildad bibliotekspersonal som 

tillsammans med skolans lärare kan undervisa eleverna i informations- och 

kommunikationstekniker samt informationskompetens är viktigt i denna informationssamtid. 

Rapporten Svenskarna och internet (2013) visar hur vi under de senaste åren gett internet en 

allt viktigare plats i vårt informationssökande och att användningen av internet under de 

senaste åren har fördubblats i skolan (Svenskarna och internet, 2013, s. 5). Utvecklingen i 

skolan har som tidigare nämnts gått från katederundervisningen där elevernas arbetsmetod 

främst bestod av att memorera text, till att numera fokusera på problemlösning vilket brukar 

benämnas elevcentrerat arbetssätt, undersökande arbetssätt, problembaserat lärande eller 

elevforskning vilket ofta är lika med digital informationssökning. Både IT-tekniken och det 

elevbaserade arbetssättet innebär att högre förväntningar ställs på eleverna idag än tidigare (se 

till exempel Alexandersson & Limberg 2007; Limberg & Lundh 2013; Francke & Gärdén 

2013; Limberg, Lundh & Davidsson 2009) och det är för att stötta eleverna till att kunna 

bemöta dessa högre krav som samarbete mellan lärare och bibliotekarier blir viktigt. 
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Det skolbibliotekarier kan hjälpa eleverna med utifrån skolans nya arbetssätt är att ta fram 

relevanta material, såväl tryckta som digitala, och att bedriva teoretiskt och praktisk 

undervisning i informationskompetens. Begreppet informationskompetens består av flera 

delar, varav viktiga bitar är källokalisering, sökteknik, källkritik, textanalys, texthantering, 

referens- och citeringskännedom samt informationssökningsprocessen (se till exempel Bruce 

1997; Kuhlthau 1989; Marchionini 1995; Nilsson 2003 & 2007). Det är ingen självklarhet att 

inlärning av informationskompetens sker av sig självt och på ett sätt som tillgodoser samtliga 

barns förståelse (se till exempel Alexandersson & Limberg 2007; Enochsson 2009) och 

forskning visar att informationskompetens kan bidra till det livslånga lärandet (se till exempel 

Bruce 2003). 

 

Forskning beskriver alltså informationskompetens som ett politiskt medel för att skapa ett 

välutbildat folk. Denna ståndpunkt syns också tydligt i de politiska dokumenten redan från 

1990-talet och fortlöpande. Vad som däremot inte beskrivs närmre i de politiska dokumenten 

är vem som utses som undervisare, även om det generellt ofta benämns som en av 

bibliotekarierna vid skolbibliotekens två främsta uppgifter i olika styrdokument. Då 

regeringen diskuterade förslaget till den nya bibliotekslagen menade man; ”Förutom 

läsfrämjande har biblioteken en betydelsefull uppgift i att bidra till att alla barn och unga lär 

sig hur informationsteknik bäst kan användas för att inhämta och värdera information” 

(Kulturdepartementet, Ds 2012:13, s. 32). Men skolbibliotekarier kopplas alltså inte specifikt 

till informationskompetensundervisningen och folkbibliotekarier har inte möjlighet att gå in i 

skolor och bedriva denna typ av undervisning, medan lärarna i sin tur inte får kunskapen i 

samma omfång i sin lärarutbildning. Det innebär att informationskompetensundervisningen 

inte alltid hålls på skolorna i brist på kunnig personal. I detta framkommer hur politiska beslut 

direkt påverkar skolbiblioteksverksamheten och därmed även vad skolelevernas får eller inte 

får med sig, vilket förstärker värdet av politiska skolbiblioteksförespråkare (Limberg & 

Lundh, 2013, s. 20). 

 

Tillsammans kan alltså skolbibliotekarier och lärare fördjupa elevernas kunskaper kring 

informationskompetensbegreppet och i samspel kan lärare och bibliotekarie tyda elevernas 

behov och informationsmässiga förutsättningar (se till exempel Alexandersson & Limberg 

2007; Enochsson 2009; Franke & Gärdén, 2013; Kuhlthuau 1993). Samarbete mellan 

skolbibliotekarier och lärare ger bättre förutsättningar att stödja eleverna i att utveckla viktiga 

färdigheter. Det innebär att det inte är skolbiblioteket i sig som främjar elevers utveckling 

”utan hur skolbiblioteket förstås och används av skolans aktörer - bibliotekarier, elever, lärare 

och skolledare” (Franke & Gärdén, 2013, s. 182f.). Så synen på barn/barndom och 

pedagogiken i skolan och därtill i skolbiblioteken har således en brant utvecklingskurva 

samtidigt som mycket av ursprungstanken finns kvar kring både barn och pedagogiken kring 

eleverna. Skolbiblioteksverksamheterna har alltså mycket utifrån landets och skolornas 

generella barndomssyn anpassat sina aktiviteter genom åren utifrån de tidsenliga behov 

eleverna har. Skolbiblioteket har på så vis blivit en av komponenterna som utgör den helhet 

skolan innebär.  
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3. Teori 

 
Teori är ett redskap för att se, förstå och förklara det empiriska materialet. Vi har valt att 

arbeta utifrån ett deduktivt perspektiv. Det innebär att vi inledningsvis utsåg en teori som fick 

verka som ramverk för denna studie. När vi läst tidigare forskning och på så vis tagit del av 

olika barndomspedagogiker som uppstått genom åren, blev det tydligt att en teori som 

bemöter barn och unga utifrån deras egna perspektiv är relevant i ett arbete likt detta som 

behandlar en miljö för barn och unga och där eleverna ska ha möjlighet att vara med och 

själva utforma verksamheten. Vi behövde en teori som kunde hjälpa till att bevara fokus just 

på barnen och de unga, även då arbetet skett på en skriftlig basis. 
 

3.1 Beskrivning av teorin 

  
Davidsson Limberg och Lundh har i deras studie Yngre skolbarns informationssökning och 

pedagogers föreställningar om den goda barndomen (2009) använt sig av de teoretiska 

begreppen ”becoming” kontra ”being”. I avsnittet om tidigare forskning berördes kort hur 

barndomspedagogiken i början av 1900-talet kom till Sverige med idérötterna om att även 

barn och unga är egna unika behövande individer med egna förutsättningar och med kapacitet 

till att vara deltagande aktörer redan 1900 via Ellen Keys Barnets århundrade. Detta ur 

inspiration från utlandet, bland annat från Maria Montessori, men även J.J. Rousseaus 

pedagogiska synsätt, vilket påverkade skollärarnas och därmed också skolbibliotekariernas 

pedagogiska roll. Man kom alltså att se barn och unga som egna individer med egen 

utvecklingstakt och med olika drivkrafter. Detta var ett helt nytt synsätt då man tidigare hade 

fokuserat på barnens väg mot vuxenlivet. Och via det nya pedagogiska synsättet kom man 

alltså istället att se barnen som individer med olika utvecklingskurvor (Limberg & Lundh, 

2013, s. 20f). I barndomssociologiska termer beskrivs detta som att man gick från att se 

barnen som ”becomings”, alltså små människor på väg mot vuxenlivet vilka saknar vissa 

nyckelkompetenser de kommer få till sig först på vägen till att bli vuxna, till att istället se barn 

och unga som egna tänkande individer vilka är viktiga där de är med goda idéer värda att 

höras - ”beings” (Davidsson, Limberg & Lundh, 2009).  

I bibliotekskontexten, och särskilt i bibliotek riktade till barn och unga såsom i 

skolbiblioteken eftersträvas att främst möta individerna där de befinner sig för stunden. 

Skolbibliotek ska således vara en miljö med fokus mot elevernas behov, läsförutsättningar och 

önskningar. Skolbiblioteksverksamheterna ska vara en plats i skolorna där eleverna kan mötas 

främst som beings, vad gäller både biblioteksplaneringen och det utförande arbetet av de 
fysiska, organisatoriska såväl som de ekonomiska förutsättningarna för 

skolbiblioteksverksamheterna.   

Begreppet ”being” lyfter och belyser tydligt fokuset mot barn och ungdomar vilket gör det 

tillämpbart och fungerande som teoriram i en studie som denna med delmål att belysa det 

politiska barnfokuset i skolbibliotekspolitiken.   

 

3.2 Studiens teoretiska ansats 

 
Vi har alltså valt att använda teoribegreppet ”being” som redskap för att bearbeta vårt 

empiriska granskningsunderlag. Teoribegreppet verkar för att uttyda om de två politiska 

dokumenten Förslag angående de åtgärder som från statens sida bör vidtagas för främjande 



13 
 

af det Allmänna Biblioteksväsendet i Sverige (1911) och SOU 2012:65 Läsandets kultur? 

beskriver skolbibliotekens verksamhet med utgångspunkt ifrån barnens och de ungas behov. 

Alltså en jämförande studie huruvida man tagit hänsyn till barnens perspektiv, behov och lika 

rätt i förhållningssättet och utformandet av förslag, lagar och beskrivning av 

skolbiblioteksverksamheter.   
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4. Metod 

 
Här redogör vi hur denna undersöknings empiri insamlats, med vilken metod och varför vi 

valt just denna metod, samt urval och bearbetning av empirin. Empiri är “kunskap som 

grundar sig på (den sinnesliga) erfarenheten” (Svenska akademiens ordbok, 2009). De olika 

metoder som finns för att samla in empiri delas generellt upp i kvantitativa metoder och 

kvalitativa metoder (Bryman, 2011, s. 39ff). För att uppfylla den här studiens syfte valde vi att 

utföra en kvalitativ innehållsanalys av Palmgrens textdokument Förslag angående de 

åtgärder som från statens sida bör vidtagas för främjande af det Allmänna Biblioteksväsendet 

i Sverige (1911), och Slutbetänkandet SOU 2012:65 Läsandets kultur. 

 

Systematisk och replikerbar innehållsanalys är den vanligaste metoden vid innehållsanalys 

och innebär att man kvantifierar innehållet i textdokument utifrån kategorier som utformats i 

förväg. Kvalitativ innehållsanalys innebär istället att man studerar och analyserar 

textdokument genom att låta dokumentens innehåll skapa de kategorier man studerar och 

presenterar i studiens presentation och analys (Bryman, 2011, s. 281 & 283). Vi behövde en 

analysmetod för att tydligt ta fram och påvisa likheter och skillnader mellan våra två utvalda 

textdokument utifrån dokumentens innehåll kring barnverksamheten i skolbibliotek, och för 

det ansåg vi att en kvalitativ innehållsanalys (ibid., s. 283) passade vårt syfte väl. 

 

4.1 Material och urval 
 

För att kunna jämföra hur skolbiblioteksverksamheter sett ut behövde vi studera Palmgrens 

dokument eftersom det är det första som beskriver skolbiblioteksverksamheten. För att ta reda 

på hur det politiskt resoneras kring skolbibliotek idag valde vi att studera ett av de senaste 

bibliotekspolitiska dokumenten, SOU 2012:65. Det ska dock nämnas att bägge dessa 

dokument främst behandlar folkbibliotekspolitiken, men har skolbibliotek som ett underämne. 

Det finns anmärkningsvärt inget rent skolbibliotekspolitiskt dokument inom denna genre 

ännu.  

 

Den studiemetod vi tillämpat är alltså jämförande innehållsanalys (Bryman, 2011, s. 283). När 

man arbetar med dokument brukar man följa fyra kriterier för att försäkra dokumentets 

kvalité. Dessa är för det första dokumentens autenticitet, alltså äktheten hos texten. För det 

andra bör man granska trovärdigheten av dokumenten. För det tredje bör man granska 

representativiteten hos dokumenten, vilket innebär att man för att fastställa huruvida 

dokumentet är typiskt för sin kategori kan studera andra liknande dokument och se om de 

följer samma mönster och har liknande vokabulär till exempel. Det fjärde kriteriet är att se om 

materialet har en meningsfullhet för den egna studien (ibid., s. 489). Vi tycker att samtliga 

dessa kriterier uppfylls hos våra två utvalda textdokument, möjligtvis med betänklighet vid 

trovärdigheten då de dokument vi granskat är inom den politiska genren, vilka tenderar att 

följa en agenda, men dessa är vanligtvis offentliga. 
 
 

4.2 Genomförande  
 

Vi har utifrån Brymans metodbeskrivning (2011, s. 281 & 283) innehållsanalyserat vilka 

visioner och förutsättningar som fanns i det första politiska dokumentet som tar upp 

skolbiblioteken, och granskat hur dessa visioner och beskrivningar tagit eleverna i beaktande, 
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och sedan gjort en likadan innehållsanalys i ett nutida bibliotekspolitiskt dokument. För att 

studera den politiska beskrivningen av skolbiblioteksverksamheternas fysiska, organisatoriska 

och ekonomiska resurser så har vi undersökt samtliga ämnen ur de två utvalda politiska 

dokumenten som vi tror på något vis kan påverka hur och om eleverna kan använda sig av 

skolbiblioteken och sedan jämfört denna information dokumenten emellan för att studera om 

skolbibliotekens förutsättningar har utvecklats och vad som är likt. Med särskild vikt vid 

elevfokus. Därav har denna studies resultatavsnitt granskat och analyserat ett mycket brett 

material, dock med den gemensamma nämnaren att samtliga ämnen har direkta eller indirekta 

elevpåverkande ämnesinnehåll. 

 

Vi började vår innehållsanalys genom att markera de delar i de två dokumenten som berör just 

skolbibliotek och därifrån togs de ämnen i skolbibliotekspolitiken som påverkar eleverna 

antingen direkt eller indirekt ut.  De aspekter vi bedömde som relevanta är 

skolbibliotekslokalen, skolbibliotekspersonalen, skolbibliotekens materiella bestånd, 

skolbiblioteket som pedagogisk resurs, skolbiblioteket som en del av skolan,  relationen skol- 

och folkbibliotek, skolbiblioteksbudgeten, samt demokratitanken, då dessa uttyds vara de 

främsta påverkande delarna ur ett elevperspektiv. Detta kan sammanfattningsvis benämnas 

skolbibliotekens fysiska-, organisatoriska- och ekonomiska resurser. När vi sedan 

innehållsanalyserade förutsättningarna för skolbiblioteksverksamheterna vid de två 

tidsperioderna och hur man i dokumenten uttrycker barnsynen tog vi förutom metodval, hjälp av 

den teoretiska utgångspunkten för studien tillsammans med informationen från tidigare 

forskning om vad skolbiblioteksverksamheter kan innebära och erbjuda. Alltså om man i 

skolbiblioteksfrågor tagit ställning med eleverna i fokus där de befinner sig i de individuella 

utvecklingsfaserna med dess skilda behov, i de politiska dokument som beskriver planen för 

skolbiblioteken. Resultatet presenterar och analyserar vi i resultat- och analysavsnittet med en 

sammanfattning i slutsatsavsnittet. I diskussionsavsnittet sammanväver vi uppsatsens olika 

avsnitts information i ett diskussionsformat. 
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5. Resultat och analys  
 

Här presenterar vi vår kvalitativa innehållsanalys av de politiska dokumenten Förslag 

angående de åtgärder som från statens sida bör vidtagas för främjande af det Allmänna 

Biblioteksväsendet i Sverige (1911), och slutbetänkandet SOU 2012:65 Läsandets kultur 

(2012). Vi har hämtat och valt att presentera samtliga ämnen ur dessa två politiska dokument 

som kan utgöra en påverka för hur och om eleverna kan använda skolbibliotekens resurser, 

lokaler och bestånd. Därav har detta avsnitt ganska skilda, men relevanta ämnesinnehåll ur ett 

elevfokus. Båda de dokument som här granskats är folkbibliotekspolitiska dokument, som 

också berört skolbibliotekspolitiken. Detta blev tydligt av det mindre omfång skolbiblioteken 

har ägnats i dessa båda politiska dokument i jämförelse med folkbibliotekspolitiskens mer 

omfångsrika granskning. Palmgrens dokument är det första att beskriva skolbiblioteken som 

en egen verksamhet och därav har hennes dokument ett mer detaljerat och något större 

omfång kring ämnet än SOU 2012:65, vilket också framträder något i denna presentation. Vi 

har valt att redovisa texterna utifrån den tidsmässiga faktorn, därför är ordningen i varje 

underrubrik i detta avsnitt först informationen från Palmgrens dokument med vår analys i 

direkt anslutning, därefter SOU 2012:65 vilken likaså är avrundad i varje underrubrik med vår 

analys av ämnesinnehållet. 

 

5.1  Skolbibliotekslokalen  
 

Palmgren skriver att ”Bland de viktigaste frågorna för ett bibliotek äro läge och 

lokalförhållanden och utstyrsel i öfrigt" (Munch-Petersen, 1911, s. 60). Argumentet utvecklas 

vidare genom att beskriva att biblioteken får en naturlig plats i samhället om de har bra och 

välförsedda lokaler, men att så inte är fallet för många små skolbibliotek på landsbygden. 

Därför borde skolbiblioteken enligt Palmgren fokusera på att vara just skolbibliotek, så att det 

inte råder några tvivel om att skolbiblioteken är till för skolans elever. Då kan eleverna 

utnyttja biblioteken till fullo och bibliotekarien kan fokusera på att hjälpa eleverna (ibid., 

1911, s. 44f). 

 

Palmgren beskrev alltså att bibliotekens placering i närheten av dess användare är den 

viktigaste faktorn för biblioteksverksamhet. I problemformuleringen tog vi kort upp att elever 

själva uttrycker ett behov av att inte behöva förflytta sig till ett integrerat bibliotek utanför 

utan att de istället vill ha biblioteket i skolan (Arias & Ljungdahl, 2009, s. 24) och Palmgren 

lyfter här fram problematiken som finns med integrerade skol- och folkbibliotek. Hon 

beskriver hur barnen lätt kan åsidosättas gentemot de vuxna låntagarna, till skillnad mot om 

skolbiblioteket är fristående och ligger placerat i barnens närhet. Palmgren menar alltså att 

skolbibliotekslokalens placering behöver ligga i skolan för att kunna fylla skolbibliotekariens 

och skolpersonalens behov, men alltså främst elevernas. Storleken på bibliotekslokalen nämns 

också som avgörande av Palmgren här. Det är en viktig faktor att lokalen behöver vara 

tillräckligt stor för att rymma de medier och det bestånd som eleverna behöver i sin utbildning 

och även sittplatser för studier eller skönlitterär läsning samt arbetsyta för bibliotekarien, för 

att kunna verka som ett fullgott skolbibliotek. Denna typ av resurssatsning visar på ett 

otvivelaktigt engagemang gentemot eleverna, vilka ses som beings värda att satsa på. 

 

I SOU 2012:65 konstateras att det finns stort utrymme för skolor att själva organisera hur 

eleverna ska ges tillgång till skolbibliotek. På frågan om skolbiblioteket måste finnas i samma 

lokaler som skolan är svaret egentligen nej. I lagen står det att varje skola ska ha tillgång till 

ett bibliotek, inte att varje skola ska ha ett bibliotek och enligt Skolinspektionen kan det 
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behovet därför tillgodoses på andra sätt, till exempel med integrerade skol- och folkbibliotek i 

folkbibliotekets lokaler. Skolbibliotekets viktigaste funktion är att tillgodose elevernas 

lärande, och i läroplanen beskrivs att skolbiblioteken är en del av skolans arbetsmiljö där 

eleverna ska kunna både söka och utveckla kunskap. De enda direkta krav som egentligen går 

att utläsa från Skolinspektionens text är att biblioteket måste ha en samlad lokal, och att det 

ska finnas läromaterial, informationsteknik och media tillgänglig. Det är alltså inte acceptabelt 

att bara ha böcker utspridda i klassrummen. Även att skolbiblioteket ska stimulera läsning och 

intresse därikring nämns, samt att biblioteket ska anpassas efter de behov som finns bland 

eleverna (SOU 2012:65, s. 92f). 

 

Här frångår man politiskt den egna beskrivningen om att skolbiblioteken ska vara en del av 

skolans arbetsmiljö (SOU 2012:65, s. 92f), eftersom det inte är möjligt i en lokal placerad 

utanför skolan som vid fallen vid integrerade skol- och folkbibliotek i folkbibliotekets lokal. 

Skolbiblioteket behöver ligga i skolan för att uppfylla den politiska beskrivningen. Palmgrens 

tydliga beskrivning av både vad de olika bibliotekstyperna innebär och varför det är viktigt att 

skoleleverna har ett eget skolbibliotek i dess egna lokaler enbart för dem att använda 

förtydligar ytterligare orsaken. Alltså även av anledningen att eleverna inte ska riskeras att 

åsidosättas. Vår analys av detta beslut att låta skolorna själva organisera hur eleverna ska ges 

tillgång till skolbibliotek är att det skulle kunna grundas i att man politiskt inte känner till 

skolans arbetsmetod och tidsschema samt barnens behov och önskemål (se till exempel Arias 

& Ljungdahl 2009), men framför allt att det kan grundas i ekonomiska aspekter. Här syns inte 

ett barnfokus då eleverna inte tycks tas i ett nationellt demokratiskt lika beaktande.  

 

5.2  Skolbibliotekspersonalen 
 

Palmgren ansåg att ”en motiverad anhållan om anslag till en kurs i biblioteksteknik […] och 

undervisning i förvaltning af skolbibliotek” skulle ligga till grund för skolbibliotekarier 

(Munch-Petersen, 1911, s. 196). Palmgren gick vidare in på skolbibliotekariens arbete; 

[ä]fven för denne skulle det vara af stort gagn och till stor lättnad i arbetet, om 

skolbiblioteket vore så godt som uteslutande ett sådant. Han skulle då ha rätt och känna sig 

ha rätt att sköta biblioteket med hänsyn till just lärjungar och lärare och att vidtaga däraf 

betingade anordningar. Så t. ex. böra ju bokinköpen i ett skolbibliotek, som verkligen skall 

vara ett sådant, ställas och ordnas på helt annat sätt än om ett litet obetydligt och fattigt 

skolbibliotek därjämte skall göra tjänst som ortens allmänna bibliotek. Ett sådant tjänande 

af ortens allmänna litteraturbehof bör.naturligtvis aldrig direkt förvägras skolbiblioteket, i 

den mån det kan gå för sig utan inkräktning på bibliotekets hufvudsakliga verksamhet, men 

hänsynen vid skolbiblioteket  upprättande, utveckling och skötsel bör främst inriktas på 

skolan och dess lärjungar (Munch-Petersen, 1911, s. 44f).  

 

Vad Palmgren här uttrycker är att skolbibliotekspersonalen behöver en ordentlig relevant 

utbildning för att kunna ge eleverna vad de behöver under sin utbildningstid i grundskolan. 

Alltså en vuxen som har insikt i hur barn fungerar och vilken har tid att lyssna in elevbehov 

för att utveckla läsförmåga och studier. Detta antyder om synen på elever som beings med 

andra behov och förutsättningar än övriga samhällets. 

 

SOU föreslår att det införs bestämmelser som skulle sträva efter att de skolbibliotekarier som 

anställs kan hjälpa till i det pedagogiska arbetet, både som hjälp till lärare och elever (SOU 

2012:65, s. 14).  
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                  För att främja läsning och läslust bör samtliga elever ha tillgång till skolbibliotekarier.                                

…………...För att tydliggöra att skolbibliotek ska vara en pedagogisk resurs i lärandet och främja              

…………..elevernas intresse föreslår vi att det införs bestämmelser som anger att huvudmännen                      

…………..ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som har kompetens                   

…………..att vara ett stöd till elever och lärare i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet                                                                                           
………   (SOU 2012:65, s. 14).               

 

Även här poängteras elevernas behov av sin skolbibliotekarie. Man belyser alltså 

skolbibliotekarien inte enbart som en samordnare av de traditionella bibliotekarieämnena, 

utan även som en ”pedagogisk resurs” med pedagogiskt fokus mot barnen som beings. Detta 

går också i linje med Franke och Gärdéns beskrivning av hur skolbiblioteksverksamheten inte 

är skolbiblioteket i sig ”utan hur skolbiblioteket förstås och används av skolans aktörer - 

bibliotekarier, elever, lärare och skolledare” (Franke & Gärdén, 2013, s. 182f) som 

presenterats i avsnittet om tidigare forskning. Vilket kan innebära att biblioteksverksamheten 

kommer ut till klassrummen genom skolbibliotekarien och på så vis kan skapa ytterligare en 

närhet och självklarhet av biblioteket som arbetsredskap hos eleverna. 

 

5.3 Skolbibliotekens materiella bestånd 

 

Palmgren har följande att säga om beståndet på ett bibliotek:  
 

Man kan icke undgå att få det intrycket, att på många ställen den meningen gör sig 

gällande, att hvarje samling böcker, hopbragt hur som helst, förvarad hur och hvar som 

helst och skött på hvad sätt som helst, är ett bibliotek. M. a. o., man borde nog i allmänhet 

beakta den framstående amerikanske biblioteksmannen Melvil Deweys ord: »Böcker i och 

för sig utgöra icke något bibliotek; de äro blott råmaterialet till ett bibliotek»                                                  
(Munch-Petersen, 1911, s. 60). 

 

Eftersom grundskoleelevernas skolbibliotek i många fall fortfarande är åsidosatta gällande 

bibliotekslokalen och bokbeståndet, så väcks en undran över om det Palmgren här menade var 

att ledningen för skolbiblioteken tycktes och likväl fortfarande tycks anse att skolan ska vara 

nöjd över att barnen har någon form av tillgång till texter och inte kräva mer än så. Som 

nämndes i inledningen så påvisade KB:s statistikundersökningar (2012 & 2015) att 

skolbiblioteksverksamheter fortfarande är bristfälliga eller icke existerande på flera skolor i 

landet, så detta är fortfarande en högst aktuell synpunkt. Med tanke på Sveriges stadigt 

förbättrade ekonomi under 1900-talet borde samtliga skolbibliotek haft möjlighet att 

utvecklas. Att detta inte gjorts tyder på att man frångått Palmgrens ursprungstanke eftersom 

man politiskt inte tagit ett generellt beslut via lagen, utifrån barnen som beings i denna fråga 

till skillnad från Palmgrens här påvisade politiska dokument. I skollagen finns ännu heller 

ingen definition av vad ett skolbibliotek ska och inte ska innehålla. 

 

I SOU 2012:65 beskrivs att den proposition som låg till grund för den nya skollagen tryckte 

på att skolbibliotek har särskild betydelse för läsning och läsintresse. Däremot lyfts det 

faktum att det kan finnas både olika förutsättningar och behov på olika skolor, t.ex. en skola i 

en storstad och en skola på landsbygden. Därför togs beslutet att inte definiera närmare (SOU 

2012:65, s. 92). 

 

Just detta att man inte preciserar ordentligt vad ett skolbibliotek ska innebära utan lämnar 

tolkningsutrymme i lagen har blivit kritiserat från bibliotekssektorn, eftersom det ger eleverna 

olika resursfördelning och prioritering av skolbiblioteken. Detta då man kommunpolitisk 
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avgör utifrån egen prioriteringsnivå av skolbiblioteken i de egna skolorna. Det innebär att 

skolorna i Sveriges olika kommuner nu har frihet att tolka både bokbeståndets storlek (en 

boklåda eller endast en bokhylla i något av skolans förråd kan med lite optimistiskt tänkande 

ses som ett fullgott skolbibliotek), personalfrågan (en lärare med några timmar över för 

skolbibliotekets bokinköp kan ses lika fullgott som en heltidsanställd skolbibliotekarie med 

utbildning i läsfrämjande insatser och informationskompetensundervisning), liksom 

öppethållningsfrågan (ett par timmar per vecka kontra öppet skolbibliotek under hela skolans 

verksamhetstid). Den nationella vinsten hade förmodligen i slutändan blivit större om det 

införts tydliga statliga bestämmelser kring en öronmärkt bestående skolbiblioteksbudget för 

samtliga skolbibliotek vid landets alla skolor. Då hade man säkrat generösa bokbestånd och 

tekniskt materiell. Liksom heltidsanställd personal som kan gå in och arbeta ingående i hela 

skolans verksamhet, alternativt erbjuda öppet skolbiblioteket för egna studier under hela 

elevernas verksamhetstid på skolorna på de skolor det föredras (se till exempel Franke & 

Gärdén 2013; Limberg 2009; Thomas 2009). På så vis hade man politiskt intagit ett tydligt 

barnperspektiv där varje elev skulle ses som beings med rätten till att ha tillgång till ett eget 

skolbibliotek med nödvändigt materiellt bestånd för att kunna verka som ett levande bibliotek 

placerat i skolan, till skillnad från idag. 

 

5.4 Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 
 

Palmgren presenterade i detta politiska dokument en diskussion från ett mötesprogram för 

folkskoleinspektörer (Munch-Petersen, 1911, s. 14f) och där diskuterades skolbibliotekens 

betydelse utifrån tre synpunkter – religion, utbildning och fostran. Att religionen skulle 

belysas i biblioteket ansågs viktigt, likaså att skolbiblioteket skulle verka i ett 

utbildningssyfte. Skolbibliotekets roll i uppfostran av barnen ansågs också värdefull. Med allt 

detta i åtanke ansåg folkskoleinspektörerna att bibliotekens bestånd skulle innefatta böcker 

om allt från religion till naturvetenskap och reseskildringar. Dessutom skulle böckerna vara 

intressanta nog för att eleverna självmant skulle vilja lära sig mer, och de skulle dessutom lära 

ut kunskaper som till exempel hem och hushållslära som var av praktisk nytta för eleverna. 

För att uppnå detta ansågs det vara av stor vikt att folkbiblioteken och skolbiblioteken var helt 

separata från varandra, och att ”sockenbiblioteken” - alltså sedermera folkbiblioteken, skänkte 

relevanta delar av sina bestånd till skolbiblioteken. Palmgren redogör sedan för att dessa 

bestämmelser aldrig genomfördes, och enligt henne själv var det kanske till det bättre. 

Palmgren ansåg att planen fäst alltför stor vikt vid lärande och att inte tillräckligt mycket 

uppmärksamhet lades på barnens inköpsönskemål (Munch-Petersen, 1911, s. 14f). Palmgren 

konkluderas med att sammanfattat beskriva att ”[h]vad först och främst angår bokurvalet för 

skolbiblioteken […] måste man bestämdt framhålla som ett önskemål, att dessa bokurval 

rättas dels efter skolarbetet, dels efter ungdomens fullt naturliga och fullt berättigade kraf på 

»roliga» böcker” (Munch-Petersen, 1911, s. 72f). 

 

Ett helt annat politiskt deltagande av bibliotekets bestånd än idag påvisas här. Mest 

utmärkande i denna diskussion mellan folkskoleinspektörer är att man politiskt tycks ha 

eleverna i fokus, om än med en något auktoritär vuxeninställning. Utmärkande är också att 

man tryckte på att de olika bibliotekstyperna behöver vara separerade utifrån elevbehovet, 

men även förslaget om att folkbiblioteken skulle kunna skänka delar av sitt bestånd till 

skolbiblioteken. Om inte annat när det gäller folkbibliotekens gallrade böcker. Men man intar 

otvivelaktigt inte ett barnfokus när man helt över barnens huvud vill bestämma vilken 

litteratur de unga ska få tillgång till, som de här påvisade politikerna i Palmgrens dokument. 

På ett vis visas en omtanke i att inte helt lägga över ansvaret på barnen och de unga, utan 
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anpassa litteraturen efter mognad och utbildningssyfte. Men det är också att frånta barnen 

deras egenskap som delaktiga människor. Idag är det inte ovanligt att skolbibliotek 

tillhandahåller skönlitteratur som eleverna själva får vara med och föreslå. Frågan är om 

eleverna då missar viktiga bitar när facklitteraturen inte får samma utrymme. Faktaböcker går 

på ett annat vis igenom kvalitets- och informationsgranskning till skillnad från mycket av 

informationen på nutidens internet. Dock kan böckerna av den anledningen inte konkurrera 

med internet när det gäller att presentera den senaste informationen inom samma tidsram. 

Palmgren beskrev dock på sin tid i sitt dokument tveklöst eleverna som beings, vilka 

skolbibliotekarien vid bokinköp behöver lyssna in önskemål av ”roliga böcker” från. Men hon 

intog i denna fråga ett barnperspektiv och vuxenperspektiv samtidigt då hon också beskrev ett 

pedagogiskt tänkande kring att eleverna behöver få tillgång även till litteratur de främst 

behöver snarare än önskar via en ledning till god och aktuell litteratur.  

 

I SOU 2012:65 beskrivs att även om det ännu inte finns lagstadgade krav på 

skolbibliotekspersonal har 77 procent av alla skolor avsatt personaltimmar för skolbiblioteket. 

Dock är det bara en tredjedel av skolorna som har en bemanningsgrad på över 20 timmar per 

vecka. Det är också endast 24 procent av personalen i skolbiblioteken som faktiskt har 

lärarbibliotekarier som bemannar biblioteken. 35 procent av personalen är utbildade i 

biblioteks- och informationskunskap, alltså bara drygt en tredjedel. Det framgår också att 

långt ifrån alla skolbibliotek utnyttjas till sin fulla pedagogiska potential, framför allt på grund 

av personalbristen. Bara på två tredjedelar av skolorna finns det skolbibliotekspersonal som 

kan hjälpa till med litteraturförmedling och informationssökning, och bara 40 procent har 

personal som kan göra särskilda insatser för elever med lässvårigheter. Det är 40 procent av 

de totala 77 procenten, som faktiskt har undervisning i informationssökning och källkritik för 

eleverna (SOU 2012:65, s. 93f). 

 

Här ser man i SOU 2012:65 hur utvecklingen gått framåt, inte minst genom vilka 

arbetsmoment man tar upp som skolbibliotekariens pedagogiska redskap. Om vi jämför dessa 

två politiska dokument så kan vi utläsa att på Palmgrens tid tycktes det mer självklart att det 

fanns personal tillgänglig för eleverna i de bibliotek som stod till förfogande för skoleleverna 

och att det mest fokuserades på litteraturen i form av tryckta dokument och främst böcker. 

Medan man här i SOU 2012:65 klargör att personalbristen på skolbiblioteken utgör ett 

problem för skolornas möjlighet att erbjuda barnen den pedagogiska resurs skolbibliotekarien 

utgör för läsfrämjande aktiviteter, inte minst för de elever med lässvårigheter, utan även för 

den tidsaktuella undervisningen i ”källkritik och informationssökning”. Utifrån denna 

information tycks dock problemet med integrerade folk- och skolbibliotek istället för egna 

skolbibliotek på skolorna enbart för eleverna, vara lika problematiskt än idag. Men 

skolbiblioteksproblemen verkar samtidigt ha vuxit i och med att det idag uppenbarligen inte 

finns personal i biblioteken ämnade för eleverna på skolorna, i samma utsträckning som det 

tycks ha funnits på Palmgrens tid. Slutsatsen av detta blir att den bibliotekssakkunnige 

författaren som skrivit detta stycke i SOU 2012:65 har intagit ett barnfokus som ser barnen 

som beings. Medan däremot de politiker som formulerat nuvarande lag kring skolbiblioteken 

och i denna lagformulering valt att utelämna barnens pedagogiska resurs, alltså 

bibliotekspersonalen. 

 

5.5  Skolbiblioteket som en del av skolan 
 

Palmgren tog även biblioteksverksamheten utanför bibliotekslokalen då hon förespråkade 

klassrumsbibliotek som alltså skulle vara små boksamlingar placerade i klassrummen istället 
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för enbart i skolbiblioteket. Dessa skulle sammanställas av läraren eftersom denna är mer 

insatt i elevernas olika läsnivå. Palmgren menade att om eleverna dagligen exponerades för 

böckerna i klassrummet skulle de vänja sig vid böcker och bli mer bekanta med dem, vilket 

skulle underlätta för att locka till läsning i vardagen (Munch-Petersen, 1911, s. 46f). 

 

Palmgren överlät alltså ansvaret för klassrumsbiblioteket till läraren. Men som också antyds 

så gynnas nog eleverna mest om detta sker i samarbete mellan pedagoger och 

skolbibliotekarien. Då kan de tillsammans erbjuda eleverna ny intresseväckande litteratur och 

den mest relevanta litteraturen för deras pågående studier. Eleverna ses som beings som inte 

följer mallar utan har sina egna intressen och utvecklingsnivåer. Detta förslag fick Palmgren 

gehör för. Idag är det ett naturligt inslag med skönlitterära böcker på en hylla eller i ett skåp i 

klassrummen. Palmgren tycks vara före sin tid i många av hennes idéer. Skolbiblioteket som 

verksamhet över hela skolan har också kommit att bli en mer vanligt förekommande 

arbetsmetod för skolbibliotekarier. Detta har utvecklats till att också inkludera 

elevundervisning, klassrumsboktipsning och genomgång av informationskompetensstrategier 

eller tekniska datorbaserade inslag idag (se till exempel Francke & Gärdén 2013). 
 

SOU 2012:65 beskriver att kvalificerad skolbibliotekspersonal kan vara till hjälp i hela det 

pedagogiska arbetet, bland annat genom bokprat och som stöd för klassrumsundervisning; 

                    För att skolbiblioteken ska kunna uppfylla de intentioner regering och riksdag gett  

                    uttryck för när bestämmelsen infördes och vara effektiva verktyg för ökad läsning  

                    och förbättrad läsfärdighet bör skolbiblioteken ha personella resurser kopplade till  

                    sin verksamhet. […] En kvalificerad skolbibliotekarie kan även vara en resurs i det  

                    övriga pedagogiska arbetet, medverka i t.ex. boksamtal och fungera stödjande för     …………  

…………    klassrumsundervisningen. Internationell forskning visar att skolbibliotekarier  

                    kan vara mycket effektiva vad gäller att öka läsfärdigheten bland unga                                                                      
…………(SOU 2012:65, s. 406). 

 

 I detta politiska dokument redogörs även för hur skolbibliotekarier kan ha stor positiv 

inverkan på elevernas läskunnighet, men att skolbibliotek utan personal inte alls har en 

liknande effekt.  

                    Förslag: För att tydliggöra att skolbibliotek ska vara en pedagogisk resurs i  

                    lärandet och främja elevernas intresse för läsning föreslår vi att det i 9 kap.  

                    skolförordningen (2011:185) införs en bestämmelse som anger att huvudmännen  

                    ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som har kompetens  

                    att vara ett stöd till elever och lärare i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet. […] 

                    Vi föreslår även att Statens skolverk får i uppdrag att utvärdera om de skolbibliotek  

                    som finns fungerar som en pedagogisk resurs, stödjer elevernas lärarande och främjar  

                    intresse för läsning och litteratur (SOU 2012:65, s. 406). 

 

Vidare beskrivs i SOU 2012:65 att elever i samma ålder kan ha mycket varierande läsförmåga 

och att det då är väldigt viktigt för läsutvecklingen att de får hjälp med litteraturförmedling för 

att hitta passande och inspirerande litteratur utifrån individuell nivå. Det uttrycks att lärarna 

ofta har svårt att få tid med dessa insatser och där är skolbibliotekspersonalen för eleverna 

väldigt viktigt. Detta gäller även för elever med lässvårigheter som behöver andra former av 

media, som t.ex. DAISY-böcker, ljudböcker och talböcker (SOU 2012:65, s. 406ff). 

Skolbibliotekarien har vid många skolor utvecklats till att i samråd med lärare ge eleverna 

stöd i det egna lärandet. Skolbibliotekariernas verksamhet utgör på så vis en del av den 

sammanhängande skolverksamheten. Denna information i detta politiska dokument ger en 
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bild av hur betydelsefull en skolbibliotekarie kan vara ur elevperspektivet även utanför 

skolbibliotekslokalen. Och man ger förslag om att Skolverket bör granska landets 

skolbiblioteksverksamheter för att se så de lever upp till målet att erbjuda alla elever samma 

möjlighet. Man uttrycker också ett behov om ett lagtillägg kring att skolbibliotekspersonalen 

också ska innefattas i lagbeskrivningen – om det får politiskt gehör. Här påvisas en insikt i 

vad skolbiblioteksverksamheter kan innebära, och en syn på eleverna som beings då de ges en 

stor individuell bekräftelse. 
 
 

5.6 Relationen skol- och folkbibliotek 
 

Palmgren redogör för de olika bibliotekstyper som fanns vid tidpunkten såsom 

sockenbibliotek och församlingsbibliotek, och att benämningen skolbibliotek bara hade 

snuddats vid, men i detta politiska dokument av Palmgren växte alltså begreppet skolbibliotek 

fram mer konkret. Palmgren beskrev diskussioner om vilken relation de olika 

bibliotekstyperna skulle ha till varandra. Men hon påpekade faktumet att ”[a]lla […] 

biblioteksarter hafva syftemål att fylla hvar för sig och böra därför verka gemensamt vid sidan 

af hvarandra. Ingendera af dem gör den andras arbete öfverflödigt eller värdelöst” (Munch-

Petersen, 1911, s. 178). Palmgren menade alltså att skolbiblioteken och folkbiblioteken borde 

samarbeta i den utsträckning de kan göra det, för att upprätthålla läsintresse hos barn och 

ungdomar, särskilt de ungdomar som nyss gått ut skolan. Skolbiblioteket och folkbiblioteket 

ska alltså aldrig se sig som helt separata från varandra i verksamheten. Palmgren förtydligar 

också att sådana samarbeten aldrig ska gå ut över den egna verksamheten, men att 

skolbiblioteken har behov av stöd från moderbiblioteken och ”[d]ärför böra först och främst 

de minsta, mest begränsade biblioteken, skolbiblioteken, kunna räkna på stöd och hjälp i form 

af dels boklån, dels råd och anvisningar af många slag från de allmänna biblioteken” (Munch-

Petersen, 1911, s. 59). 

 

Frågan om skolbibliotekens och folkbibliotekens förhållande till varandra är alltså inte ny 

utan var aktuell redan vid förra sekelskiftet. Varför man integrerade bibliotekstyperna då var 

för att man inte helt rett ut vilka olika bibliotekstyper som skulle finnas, eftersom Palmgren 

först i detta studerade politiska biblioteksdokument 1911 kom att reda ut de olika 

bibliotekstyperna och dess syfte och olika namn ordentligt. Detta tycks Palmgren arbetat för 

utifrån att hon såg barn och unga som beings. Skol- och folkbibliotek bedriver fortfarande de 

viktiga läs- och sagostunderna, studiecirklar och läsklubbar på generell basis för alla elever 

(liksom ortsinvånare i folkbibliotekens fall). Men utifrån att biblioteksaktiviteterna idag också 

utvecklats mot att i högre grad riktas mot särskilda grupper utifrån bibliotekslagens §4 och §5, 

vilka beskriver hur biblioteken ska ägna särskild fokusering vid arbetet att fånga de grupper 

med särskilda behov (se till exempel Dolatkhah 2013), så ser vi hur verksamhetsmålet har 

vidgats. Som vi tog upp i problemformuleringen och avsnittet om tidigare forskning har 

svenska elever dock visat sig inte ha några direkta problem med den digitala läsningen, utan 

den traditionella läsningen i de tryckta mer fokuskrävande längre textdokumenten (PISA 

2012) vilket därför alltså fortfarande är värdefullt att fokusera på vid samarbete mellan de 

olika bibliotekstyperna för att hjälpa våra unga samhällsinvånare att utveckla läsförståelse och 

problemlösningsförmåga. Skolbiblioteken ska idag också stå till förfogande för eleverna på 

dagarna och folkbiblioteken på de ungas lediga tid, så de fyller båda viktiga funktioner för 

unga med sina öppethållningstider och olika biblioteksaktiviteter. 

 

I SOU 2012:65 fokuseras mycket på lokala förutsättningar och man menar som tidigare 

påvisats att;  
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                                  Tillgången på skolbibliotekarier måste kunna anordnas på  

                                  olika sätt beroende på lokala förutsättningar. En liten skola  

                                  på landsbygden har andra förutsättningar och andra behov  

                                  än en stor skola i en större stad. Det bör finnas möjligheter  

                                  till mer samarbeten mellan olika skolor och mellan skolor  

                                  och folkbibliotek  (SOU 2012:65, s. 407).  

 

 

Det påvisas samtidigt i SOU 2012:65 en kunskap om svenska elevers läsproblematik och att 

åtgärder behöver vidtagas och för det förespråkas instiftandet av en referensgrupp som 

kopplas till Kulturrådet och det läsfrämjande arbete de bedriver. Denna grupp skulle bistå 

myndigheten med diverse uppgifter, till exempel bedömning av projekt (SOU 2012:65, s. 

412f). Anledningen till denna grupp är att minska klyftorna mellan läsare och icke-läsare. 

SOU anser alltså att det krävs någon form av nationell samordnare för läsfrämjande insatser 

(SOU 2012:65, s. 414). 

 
Att detta med integrerade skol- och folkbibliotek fortfarande presenteras som en godtagbar 

lösning i SOU 2012:65 känns anmärkningsvärt när man politiskt idag har kunskapen om de 

skilda bibliotekstypernas olika syfte. Vad som därtill stack ut i SOU 2012:65 är att vi förstår 

det som att man menar att eget skolbibliotek placerat i skolan och skolbibliotekarier ska ses 

som tillämpbart endast om det prioriteras av de kommunala politikerna, inte utifrån hur 

elevernas synpunkter och behov ser ut. Att man politiskt anser att de elever som går på mindre 

skolor inte nödvändigt behöver få samma resurser och möjligheter utan kan lösas med 

integrerade skol- och folkbibliotek visar en okunskap i de olika bibliotekstypernas skilda 

syften. Vi tycker dokumentet SOU 2012:65 i sin helhet påvisar att politikerna genom dess 

folkbibliotekssakkunniga författare har fått djup mångsidig kunskap om skolbibliotekens 

värde för eleverna, inte minst som en del i att skapa ett läskunnigt välutbildat folk för att 

gynna nationens framtid. Förslaget om en referensgrupp kopplad till Kulturrådet kan öppna 

nya möjligheter då samarbete tenderar att vidga synvinklar på olika tillvägagångssätt och kan 

nå ut till fler på ett positivt vis. Analysen är dock att det är lite tunt med förslag på hur skol- 

och folkbiblioteken kan samarbeta mer i detta politiska dokument. Detta eftersom man inte 

nämner skolbiblioteken specifikt, utan bibliotek mer allmänt, vilket skapar en osäkerhet om 

också skolbiblioteken inräknas då det inte framgår tydligt ur formuleringarna i texten. Men 

eftersom skolbiblioteken i allra högsta grad arbetar med det läsfrämjande arbete så förutsätts 

att de är inräknade. Sammanfattat beskriver det påvisade citatet i detta stycke i SOU 2012:65 

att man ändå valt att frånse de ungas behov och istället utgått från olika ekonomiska 

perspektiv då man ansett att det i vissa fall är lämpligt och i behov med integrerade skol- och 

folkbibliotek. Det gör att begreppet beings inte tycks kunna användas för att försöka tyda hur 

politikerna valt sin prioritering, eleverna tycks inte ha funnits med i fokus här. 

 

5.7  Budget 
 

Palmgren ansåg att statsbidrag bör utgå både till skolbiblioteken och till folkbiblioteken. Hon 

ville ha bort de förordningar som gjorde att statsbidraget och bidrag till kommun och 

skoldistrikt tillsammans inte fick överstiga ett visst belopp, med följd att biblioteken fick fullt 

statsbidrag oavsett övriga bidrag (Munch-Petersen, 1911, s. 178). 

 

Vid en sammanfattning av bibliotekshistorien ihop med Palmgrens budgetyttrande här, så kan 

utläsas att det avgörande för skolbiblioteksverksamheternas vara eller icke vara hänger på det 

”ekonomiska understödjandet” (se till exempel Munch-Petersen 1911; Thomas 2009; Limberg 
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2009). Det säger en hel del om hur viktiga politiska förespråkare insatta i budgetfrågor är för 

bibliotekspolitiken. Budgetfrågor kan kännas långt ifrån elevernas intressen, men är tvärtom 

avgörande för att skolbiblioteken ska kunna fyllas med ett rikt bokbestånd utifrån 

elevönskemål och bemannas med utbildad personal som kan verka som en pedagogisk resurs. 

Vår analys utifrån detta stycke av budgetfrågan för skolbibliotekspolitiken är att med 

utgångspunkt från de ungas läsförmåga och ur ett skolbibliotekspolitiskt perspektiv så är inte 

skolbibliotekens egenvärde för eleverna att förglömma i den politiska budgetplanen. 

 

I SOU 2012:65 redogörs för att riksdagen 1996 beslutade att folkbibliotek och skolbibliotek 

skulle få ett särskilt inköpsstöd och att det finns vissa andra bidrag till biblioteksverksamhet 

(SOU 2012:65, s. 102, s. 118). Förutsättningarna för att få bidrag är ganska tydligt 

definierade. För att få bidrag krävs att en kommun har avsatt en minst lika stor summa som 

föregående års medieanslag för inköp, samt att andelen av anslaget avsett för barnlitteratur 

inte har minskat. Texten definierar medier som böcker, tidningar, AV-medier, databaser och 

liknande, alltså en inkluderande definition snarare än en exkluderande sådan (ibid., s. 118). 

Här framläggs även ett förslag för att finansiera reformen: ”[f]ör att finansiera reformen 

föreslår vi att 17 miljoner kronor omprioriteras till läs- och litteraturfrämjande verksamhet 

inom ramen för kultursamverkansmodellen. Som en konsekvens föreslår vi också att de 

riktade statsbidragen till inköp av barn- och ungdomslitteratur, lokala och regionala 

läsfrämjandeinsatser och huvuddelen av stödet till litterära evenemang upphör” (SOU 

2012:65, s. 15). 

 

Med tanke på de negativa effekter skolbiblioteksverksamheterna i Sverige tidigare fått efter 

att man tagit bort de fulla permanenta riktade bidragen till skolbiblioteken, så uppstår ett 

ifrågasättande gentemot detta förslag av ett borttagande av dessa. Skolbibliotekshistorien har 

snarare visat att riktade bidrag åter bör höjas till fulla statsbidrag oavsett övriga bidrag och bli 

bestående för att försäkra skolbiblioteksverksamheterna (se till exempel Limberg 2009; 

Munch-Petersen 1911; Thomas 2009). Riktade bidrag ger på ett annat vis en trygg försäkran 

om ett bestående bidrag och att pengarna går dit de är tänkta och ingår på så sätt under en 

egen särskild fast budgetplan. Då skulle elevernas tillgång till sina skolbibliotek säkras och 

eleverna bekräftas. 

 

5.8  Demokrati 

 
Demokrati var för Palmgren en viktig aspekt av biblioteken. Hon hade följande att säga om 

det: 

                     Hvad jag åsyftar med mitt yrkande […] på detta område är ytterst detta,  

                     att hvarje i en skola befintligt bibliotek skall få gälla för, organiseras som  

                     och kallas det som det borde vara: ett bibliotek för skolans lärjungar, d. v. s.  

                     ett skolbibliotek, detta utan hänsyn till den myndighet, som beviljar medlen […].  

                     Och kanske skulle vi på detta sätt inom en öfverskådlig framtid ha gjort det  

                     betydelsefulla fram steget på biblioteksområdet, att hvarje svensk folkskola ägde  

                     ett godt, välskött bibliotek. Därigenom skola vi ha vunnit oskattbara fördelar med  

                     hänsyn till vårt folks upplysnings- och bildningsmöjligheter                                                                       
………………(Munch-Petersen, 1911, s. 47f).  

 

Palmgren menade alltså att skolbiblioteken bör vara helt självständiga och ska inte behöva 

påverkas av de myndigheter som betalar det. Vad Palmgren menar med skolbibliotekens 

självständighet tolkar vi som att eleverna tillsammans med skolbibliotekarien själva ska få 



25 
 

bestämma vilken litteratur som ska köpas in och vilken teknik som behövs och hur den ska 

användas. Men också att det ska vara lagstadgat om bemanning under hela skolornas 

öppettider. Demokrati innebär ju lika för alla, vilket också genomsyrar bibliotekstanken i sin 

helhet. Vi upplever att Palmgren här mellan raderna uttrycker den gamla kulturklyschan ”håll 

politikerna på armlängdsavstånd”. Det är alltså inte bara i nutid man inom kulturområdet är 

orolig för att politikerna ska gå in och omforma verksamheter. Palmgren var i första hand 

bibliotekskvinna, men ansåg kanske att hon behövde axla en politisk roll för att kunna vara 

med och upplysa och påverka politiken kring biblioteken, och hennes inriktning var särskilt 

riktad mot barnens rättigheter. Biblioteken behöver politiskt stöd för att kunna fortsätta 

bedriva den egna verksamheten eftersom de bygger på gratis utlån och gratis vägledning till 

information, vilket måste betalas på något vis. Tillgången till skolbibliotek gynnar elever ur 

de samhällsgrupper med mer ansträngd ekonomi, men som genom skolbiblioteken får tillgång 

till samma litteratur och tekniska resurser som alla skolbarn. Det är en viktig faktor att det är 

politiken som är verktyget för att få nationella lika rättigheter genom bibliotekslagar som till 

exempel den nya skollagen § 36 som nu beskriver ett nationellt krav om skolbibliotek. Att 

folkbiblioteken ska ha utbildad personal är inte ifrågasatt, men att skolbiblioteken som nu ska 

finnas på eller i närheten av varje skola inte behöver ha utbildad personal, visar dock att 

politiken ytterligare kan utvecklas för att möta barnens och ungdomarnas behov. Kulturella 

institutioner kräver en förståelse på ett djupare plan för att verksamheten ska kunna drivas 

med den glöd genom vilken den skapades. Och det gäller särskilt skolbiblioteken eftersom det 

är barnens och ungdomarnas egna bibliotek under dagtid. Palmgren ser biblioteksfrågan ur ett 

barnperspektiv och hon uttryckte här redan 1911 självklarheten i att ha utbildad personal i 

varje skolbibliotek på varje skola i Sverige för att fullt möta den demokratiska tanken om lika 

till varje elev. 

 

SOU noterar behovet av att nationellt observera och utvärdera resultaten av de olika 

läsfrämjande satsningar som görs på olika bibliotek; 

                          Det saknas i dag en nationell samordning av det läsfrämjande arbetet                                            

………………...på biblioteken vilket inneburit att erfarenheter av de satsningar som                                           

………………...görs inte sprids (SOU 2012:65, s. 385). 

 

SOU 2012:65 beskriver vidare att 2012 hade 71 procent av samtliga grund- och 

gymnasieskolor i landet tillgång till ett skolbibliotek. Av dessa fanns skolbiblioteket i själva 

skolans lokaler i 80 procent av fallen. 19 procent delar bibliotek med en annan skola, och 25 

procent har integrerade folk- och skolbibliotek. Den vanligaste anledningen som skolor 

uppger till varför de prioriterar bort skolbiblioteken är att de väljer att lägga fokus på datorer 

och olika databaser framför skolbibliotek, samt att man använder sig av boklådor eller andra 

boksamlingar istället. Författarna till slutbetänkandet i denna litteraturutredning beskriver hur; 

                                En förutsättning för att bedriva effektiv skolbiblioteksverksamhet 
                                enligt Unesco att skolbiblioteken är bemannade med personal som  

                                har kunskaper  i biblioteksadministration, informationshantering  

                                och pedagogik (SOU 2012:65, s. 95).  
 
 

Här framkommer vad som är problematiskt för eleverna i dagsläget och att man egentligen vet 

vad som behövs för att åtgärda detta - skolbibliotek med skolbibliotekarier på samtliga skolor 

i Sverige. Vi tycker att man här påvisar en djup förståelse för den demokratiska ursprungsidén 

och att man intar ett barnperspektiv som månar om ”varenda unges” lika rätt till 

tillgängligheten av den resurs som skolbiblioteksverksamhet innebär, men som idag ändå inte 
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finns tillgängligt för alla elever trots att de bibliotekssakkunniga författarna i SOU 2012:65, 

utifrån politisk efterfrågan, i detta politiska dokument här redogör för medlen. Så författaren 

av detta stycke i SOU 2012:65 tycks högt värdesätta demokratitanken och ser eleverna som 

beings med rätt till lika resurser oavsett vart i landet eleverna bor. Men ändå brister det 

demokratiskt på grund av utebliven politisk definition av vad ett skolbibliotek ska innebära 

och vara placerat för att fylla sin funktion som informationshanterande-, pedagogisk- och 

läsfrämjande verksamhet för alla landets elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

. 

 



27 
 

6. Diskussion 
 

Skolbiblioteksverksamheter runt om i landet bedriver intressanta projekt genom sina 

skolbibliotekarier. KBs rapporter 2012 och 2015 beskriver att utbildade skolbibliotekarier har 

visat sig vara mer undantag än regel på skolbiblioteken i landet. Ändå har det bekräftats att 

”[b]emannade skolbibliotek har enligt såväl internationell som svensk forskning positiva 

effekter på ungas läsvanor och läsfärdighet” (SOU 2012:65, s. 94). När man studerar 

skolbibliotek och dess politik så går det inte att bortse från beroende och oberoende variabler 

som påverkar skolbiblioteksverksamheterna. Det kan till exempel vara bakomvarande faktorer 

såsom sociokulturella-, samhällspolitiska- och ekonomiska påverkande faktorer. 

Teoriverktyget har utifrån detta dock varit ett behjälpligt teoretiskt verktyg för att hålla fokus 

vid barnen och de unga då skolbiblioteken är ämnade just för eleverna och deras utveckling.  

 

De funderingar som uppstått efter att vi tagit del av det dokument Palmgren författade år 1911 

är att hennes kunskap inom biblioteksorganisationen var omfattande. Likaså är hennes 

omtanke om biblioteksanvändarna anmärkningsvärd. Hela hennes politiska dokument har en 

genomtänkt och omsorgsfullt planerad måluppsättning för biblioteksverksamheterna. Hon 

viker aldrig från idén om biblioteksanvändarnas bästa. Denna omsorg om 

biblioteksanvändarna kan nog förstås som en nyckel till Palmgrens framgångsrika arbete.  

 

När vi tog del av SOU 2012:65 så tyckte vi oss se att många av Palmgrens tankar löper som 

en röd tråd genom dokumentet. Det finns dock vissa skillnader mellan dessa två politiska 

dokument som kan bero på att fokus har flyttats. Det tycks inte längre vara 

biblioteksanvändarna som är i centrum i alla frågor. Istället upplever vi att pengar verkar ha 

fått styra i de frågor där ekonomin är av stor betydelse. Vi ser hur man genom hela det 

politiska dokumentet får kunskapen av de bibliotekssakkunniga författarna om hur man 

uppnår bästa skolbiblioteksverksamhet genom att utgå från barnen och ungdomarna. Alltså 

genom att bemöta eleverna som beings. Men i skollagens beskrivning av skolbiblioteken så 

ser vi också hur man valt att inte lyssna. Man vill inte beskriva vad skolbiblioteken ska 

innebära mer specifikt, vilket hade kunnat säkrat bemannade skolbibliotek för ”varenda 

unge”. 

 

Palmgren åkte på studiebesök till ett flertal bibliotek, både i Sverige och bland annat USA för 

att samla erfarenheter och råd kring fungerande och uppskattade barnbibliotek, och 1911 

stiftade hon Stockholms barn- och ungdomsbibliotek. På så sätt gjorde hon sig väl förtrogen 

med barnens och de ungas åsikter. Det var kanske hennes barnbiblioteksstudier som gav 

henne den djupa förståelsen för biblioteksverksamheterna och kanske även hennes stora 

engagemang kring barn- och skolbibliotekariearbetet. Även de bibliotekssakkunniga 

författarna i SOU 2012:65 visar en vid kännedom och ett djupt engagemang för eleverna och 

skolbiblioteksfrågan. Palmgrens arbetsmetod med studieresor skulle kunna vara lika 

framgångsfullt för dagens politiker, då insikt och erfarenhet tenderar att skapa engagemang. 

 

Den senaste PISA-undersökningens besked om hur läs- och problemlösningsförmågan 

försämrats bland svenska elever kan nog förvåna, då dagens unga ofta anses besitta goda 

kunskaper i datoranvändning. Det är dock viktigt att skilja på teknisk kompetens och 

informationskompetens. Vad gäller informationskompetens så visar forskning att 

informationssökning för fritidsintressen respektive informationssökning för skolarbeten 

innebär två vitt skilda tillvägagångssätt och skilda kunskaper. Detta påvisas vid ungas ofta 

framgångsrika fritidsrelaterade informationssökningar, kontra de ofta mindre framgångsrika 

resultaten för den mer problematiska och krävande skolrelaterade informationssökningen (se 
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till exempel Alexandersson & Limberg, 2007; Francke & Gärdén, 2013). Biblioteks- och 

informationsforskaren Cecilia Gärdén förklarar de två olika informationssökningsmetoderna 

som att det fritidsrelaterade informationssökandet via sökmotorer på internet kan beskrivas 

som kvantitativ informationssökning. Medan den skolbaserade informationssökningen kan 

beskrivas som kvalitativt inriktad informationssökning då tillvägagångssättet innebär ett mer 

utmanande arbete som kräver en kritisk analys för att nå en djupare mening med 

informationen (Gärdén, 2010, s. 184). I Linköping och Motala har man nu gjort en politisk 

satsning på sina skolbibliotek genom bemanning med skolbibliotekarier. Catrin Eriksson, 

skolbibliotekschef i Linköping, menar att satsningen på att alla större skolor ska ha en egen 

bibliotekarie gett resultat (SVT, Östnytt, 2013). Hon beskriver hur de positiva resultaten har 

visat sig dels genom tester och dels genom de nationella proven. Man ser en skillnad med och 

utan skolbibliotekarien och tror att bibliotekarien som tillgänglig fysisk person är väldigt 

viktigt (ibid., 2013).  

KBs undersökningar 2012 och 2015 visar att vi i dagsläget inte kan förutsätta att det finns 

skolbibliotekarier, eller att de som finns har tillräckligt med arbetstimmar för att hinna med att 

bedriva det allt viktigare läsfrämjande arbetet och undervisningen i informationskompetens. 

Att kommuner låter integrera skolbiblioteken vid folkbiblioteken är problematisk på flera 

områden. Skolbibliotekens uppdrag är lärande och utbildning, medan folkbibliotekens är 

folkbildning (Limberg & Lundh, 2013, s. 9). Skolbiblioteken behöver ligga i skolorna för att 

eleverna skall kunna använda dem på det sätt de är ämnade. Folkbibliotekarier har inte 

möjlighet att delta i skolverksamheten som en pedagogisk resurs, vilket heltidsanställda egna 

skolbibliotekarier på varje skola kan. I biblioteks- och informationsforskarens Kerstin 

Rydbecks forskningsantologi (2009) som kort nämnts i problemformuleringen och 

analysavsnittet, så lät man alltså intervjua grundskoleelever. Eftersom skolbiblioteken är till 

för eleverna så fördjupas här vidare vad de betonar; 

                    De menade att de skulle sakna att kunna sitta och jobba i  

                     biblioteket. De vill ha en lokal där de kan sitta, läsa och göra sina läxor.  

                     Men här är det viktigt att lyfta fram att det inte bara var tillgången till 

…………… själva bibliotekslokalen de tänkte på, utan allt som hörde ihop med 

…………….verksamheten – dvs. alla böcker, litteraturpedagogen, bibliotekarierna, 

…………… tillgång till information och framfört allt läsningen. Tanken på att böcker 

…………… inte skulle finnas ”nära” gjorde dem besvikna” (Arias & Ljungdahl, 2009, s. 24). 

 

De intervjuade eleverna uttryckte också att den eventuella integrering av skolbiblioteket med 

stadsbiblioteket i stadsbibliotekets lokaler, vilken alltså låg under politisk diskussion i 

elevernas hemort, skulle innebära en försämring av deras betyg. Eleverna bygger argumentet 

på att skolbibliotekets närhet i och med dess placering i skolan utgör en effektiv 

informationsinhämtning, vilket de inte trodde beräknat utifrån den tidsaspekt det skulle ta dem 

att förflytta sig mellan skolan och stadsbiblioteket, att de skulle nyttja på samma vis om de 

behövt åka till stadsbiblioteket (Arias & Ljungdahl, 2009, s. 24). Vi anser liksom dessa elever 

och även Palmgren, att integrerade bibliotekstyper utgör ett grundläggande problem 

tillsammans med obemannade och helt uteblivna skolbibliotek. De olika bibliotekstyperna 

behöver avskiljas från varandra då det är två olika bibliotekstyper med olika uppdrag. Men, 

folk- och skolbiblioteken behöver upprätthålla sitt nära samarbete kring det gemensamma 

målet att tillgodose barns och ungas läs- och kunskapsutveckling.  

 

Skolbibliotekspolitiken förs kommunalt (nationellt splittrat) och inte enhetligt statligt och kan 

därmed vara svårgreppat för kommunpolitikerna eftersom de har många områden att fokusera 
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på. Om skolbibliotekspolitiken legat på en statlig nivå under ett eget särskilt departement hade 

den troligtvis getts ett större fokus och intresselyft. Det hade kunnat innebära en rättvis 

fördelning av resurser över hela landet, lika för alla. Klokt är nog att anamma Valfrid 

Palmgrens förmedlingsarbete som gick ut på att övergripande styrning och kontroll är viktiga 

inslag i en process som syftar till att modernisera, inte minst när det gäller skolbiblioteken. 

Och att det kräver en samordnande myndighet som kan dela ut stöd och en rättvist och lika 

fördelad budget till landets samtliga skolbibliotek i form av ett fullt öronmärkt fortlöpande 

statsbidrag. 

 

Sedan staten under 1960-talets avskaffade skolbibliotekens ”öronmärkta” bidrag har också 

skolbiblioteksverksamhetens politiska stöd fallerat i många avseenden (Limberg 2009; 

Thomas 2009) vilket framgick i genomgången av tidigare forskning. När bibliotekshistorien 

sammanfattas så tycks alltså det avgörande för skolbiblioteksverksamheters vara eller icke 

vara bero på det ”ekonomiska understödjandet” (Munch-Petersen, 1911, s. 163). Ett mönster 

av framgång i skolbiblioteksverksamheter tycks framträda under de perioder skolbiblioteken 

fått ett direkt stadsbidrag, medan de perioder då skolbiblioteken inte får en egen riktad budget 

utan ingått under skolans, tycks fått verksamheten att vissna i sin bortprioriterade position. 

Med utgångspunkt ur tidigare forskning utläses att det krävs riktade ekonomiska medel för att 

kunna upprätthålla biblioteksverksamhet av god kvalitet i palmgrensk anda, det vill säga 

barnens och ungdomarnas möjlighet och rätt att få ett eget skolbibliotek med kompetent 

personal. Det säger en hel del om hur viktig politiken är, då vi genom den tidigare 

forskningen förstår att politik många gånger är detsamma som avgörande ekonomiska 

aspekter för en verksamhets befintlighet. Det är dock till syvende och sist i 

skolbibliotekslokalerna och i mötet mellan elev och skolbibliotekarie som lärdom och skillnad 

kan uträttas, men det kan enbart ske om politikerna ger det stöd och de ekonomiska resurser 

som krävs. För skolbibliotekarierna behövs inte bara för att de kan hålla ordning bland 

bokhyllorna - de behövs lika väl som en del i ledet mot våra barns och ungdomars 

läskunnighet, läsförståelse och informationskompetensutbildning i en informationsintensiv 

samtid. 

 

Ett förslag som vi tror kan vara gynnsamt för skolbibliotekens fortsatta öde är att lyfta ut 

skolbiblioteken från skolpolitiken och istället placera dem under bibliotekpolitikens ansvar. 

Det skulle dock betyda att bibliotekspolitiken i sin tur lyfts ut ur kulturpolitiken eller i alla fall 

att bibliotekspolitiken får en starkare enhet under kulturpolitiken. I detta fall skulle en 

integrering av skol- och folkbiblioteken vara högst gynnsam - när det kommer till 

huvudmannaskapet. Detta eftersom skolbibliotekarier inte helt ingår i skolans dagliga 

verksamhet i alla bitar på grund av bibliotekariens främsta fokus ligger mot biblioteket och 

informationshanteringen på ett annat vis. Skolbibliotekarier kan inte vända sig till någon på 

skolan för att få råd och tips då övrig personal sällan är insatt i biblioteksområdet. Därför 

behöver skolbibliotekarier vända sig till sina kollegor på folkbiblioteket för råd och hjälp vid 

behov. Framför allt så tror vi att om folkbibliotekscheferna skulle ha befogenhet att leda även 

skolbiblioteken skulle det högst troligt innebära att det hade lagts ned resurser för att 

uppdatera lokalerna och dess bestånd, och placerats ut skolbibliotekarier vid samtliga 

skolbibliotek. Det skulle förhoppningsvis innebära mer lika villkor för alla elever i Sverige. 

Det skulle också ytterligare underlätta för samarbetet mellan skol- och folkbiblioteken. 

Samtidigt är det personalen i skolan som skolbibliotekarierna på daglig basis samarbetar med. 

Så skolbibliotekarierna behöver även vidare vara involverade och insatta också i 

lärarkollegornas arbete på skolorna. Rektorerna skulle då fortfarande vara ett lika viktigt stöd 

men mer med en mentorsroll vilken fortsatt inkluderar skolbibliotekarierna i möten med 

generell personalinformation, och inte minst i skolans måluppsättningar. 
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Omsorgen om de yngsta medborgarna i vårt land – barnen och ungdomarna - skapar 

engagemang. Vi önskar våra unga de bästa förutsättningar för att möta framtiden och tror de 

kan få ett redskap till det livslånga lärandet genom bibliotekariebemannade skolbibliotek som 

bedriver läsfrämjande arbete och informationskompetensundervisning. Vår digitala samtid ger 

oss mycket information att hantera och prioritera bland. Skolbibliotekarier kan hjälpa de unga 

med metoder för att tillgängliggöra, hantera och granska information. Vår förhoppning är att 

skolbibliotekariernas kompetens ska ges insikt och bekräftande så att skolbiblioteken kan 

komma att ingå som en naturlig del av varje svensk skola. Önskvärt hade varit en tryggt 

förankrad politisk inställning till skolbibliotek som ”[i] en skola befintligt bibliotek skall få 

gälla för, organiseras som och kallas det som det borde vara: ett bibliotek för skolans 

lärjungar, d. v. s. ett skolbibliotek, detta utan hänsyn till den myndighet, som beviljar medlen” 

(Munch-Petersen, 1911, s. 47). För ”[e]tt skolbibliotek utan personal blir en boksamling som 

förlorar sin roll i det pedagogiska läs- och litteraturfrämjande arbetet” (SOU 2012:65, s. 406). 

Som förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet så skulle en studie över hur elevernas 

resultat påverkas av huruvida skolbiblioteket är bemannat eller inte vara intressant. Det hade 

också varit givande att få veta ifall omfattningen av skolbibliotekarietjänstens procent 

påverkar skolbiblioteksverksamheten. Alltså om en tjugo- eller fyrtioprocentig tjänst utgör 

någon skillnad från en hundraprocentig skolbibliotekarietjänst. Påverkar 

bemanningstimmarna skolbiblioteksverksamheten och därmed elevresultaten? Därtill hade det 

varit värdefullt att se skolbibliotekens konkreta effekter studeras närmare. Vilka 

skolbiblioteksaktiviteter utförs mer precist på de skolor som upplevt att resultaten förbättrats 

sedan de fått en skolbibliotekarie?  
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7. Slutsatser  
 

I detta avsnitt presenteras åter studiens forskningsfrågor och de slutsatser vi dragit utifrån 

undersökningen. Respektive forskningsfråga presenteras enskilt med slutsatserna i direkt 

anslutning under respektive frågeställning. 

 

          Vilka fysiska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för      ……. 

……..skolbiblioteksverksamhet framhålls i de två politiska dokumenten Förslag angående de 

………åtgärder som från statens sida bör vidtagas för främjande af det Allmänna 

………Biblioteksväsendet i Sverige (1911) och slutbetänkandet SOU 2012:65 Läsandets 

………kultur? 

 

Skolbibliotekens fysiska förutsättningar inkluderar skolbibliotekslokalen och skolbibliotekens 

materiella bestånd. Skolbibliotekens organisatoriska förutsättningar är 

skolbibliotekspersonalen, skolbiblioteket som pedagogisk resurs, skolbiblioteket som en del 

av skolan, skolbibliotekens demokratiarbete samt relationen och samarbetet mellan skol- och 

folkbiblioteken. Skolbibliotekens ekonomiska förutsättningar behöver studeras eftersom 

skolbiblioteksbudgeten är direkt anknuten till skolbibliotekens fysiska förutsättningar och de 

organisatoriska förutsättningarna på så vis att lokalen och det materiella beståndet utgör själva 

huvudingredienserna för ett bibliotek sammanvävt med skolbibliotekspersonalens arbete med 

pedagogiken och demokratin i skolbiblioteket, liksom dennes arbete i övriga skolan. De 

ekonomiska förutsättningarna utgör därmed skillnaden mellan en plats för bokförvaring och 

ett bibliotek. Utan budget tilldelad skolbiblioteksverksamheten, inget levande bestånd och 

ingen personal, vilket alltså är liktydligt med; inget bibliotek. Vilket i sin tur skulle innebära 

att politiskt bortse från alla invånares lika rätt.  

 

Det som kan sägas om Palmgrens politiska dokument är anmärkningsvärt att det har tagit 

samtliga punkter ur skolbibliotekens fysiska, organisatoriska samt ekonomiska aspekter i 

beaktande och det med en grundlig analys kring varje förslag och med en beskrivning kring 

samtliga ämnen om på vilket sätt det påverkar och hur varje punkt utgör en värdefaktor för 

eleverna.  

 

I det politiska dokumentet SOU 2012:65 visas en stor kunskap om bibliotekshistorien och 

elevernas behov för att utvecklas. Men slutsatsen av denna studie är att de problem som nu 

visar sig hos landets skolbiblioteksverksamheter, beskrivs enligt tidigare forskning och 

informationen som framkommit i empirins resultatgranskning av detta politiska dokument 

som; för det första de splittrade politiska bestämmelserna kring hur skolbibliotek ska drivas 

idag på grund av att man gått från statlig enlighet till kommunal politisk ledning, vilket lett till 

ojämna satsningar på landets skolbiblioteksverksamheter, eftersom varje kommun nu själva 

får avgöra skolbiblioteksprioriteringen. Detta leder inte sällan till det andra problemet för 

elever och skolbiblioteksverksamheter som är integrerade skol- och folkbibliotek i 

folkbibliotekets lokaler, vilket motsäger informationen i både Palmgrens bibliotekspolitiska 

dokument (Munch-Petersen, 1911, s. 44f) liksom delar av informationen i SOU 2012:65 

(s.14). Och för det tredje utgör borttagandet av de fulla riktade permanenta statliga bidragen 

särskilt till skolbiblioteken i landet, ett problem. En sammanfattning av bibliotekshistorien 

visar att det avgörande för skolbiblioteksverksamheternas vara eller icke vara hänger på det 

”ekonomiska understödjandet” (se till exempel Limberg 2009; Limberg och Lund 2012; 

Munch-Petersen 1911; SOU 2012:65; Thomas 2009).  
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Hur ser den politiska utgångspunkten ut sett från landets alla elever när man planlagt 

och beskrivit skolbibliotek och dess verksamheter i de två politiska dokumenten 

Förslag angående de åtgärder som från statens sida bör vidtagas för främjande af det 

Allmänna Biblioteksväsendet i Sverige (1911) och slutbetänkandet SOU 2012:65 

Läsandets kultur?   
 

Vår sammanfattade slutsats är att Palmgrens politiska dokument (1911) har en utmärkande 

genomgående beskrivning av barn och unga som beings i samtliga frågor och bestämmelser 

kring skolbibliotekens fysiska-, organisatoriska samt ekonomiska förutsättningar. I hennes 

politiska dokument uttrycks hur de unga behöver inkluderas och höras i alla frågor för att 

skolbiblioteken ska hållas aktuella och tidsenliga utifrån inlärningssyftet och för att 

skolbiblioteksverksamheterna ska kunna utvecklas i enlighet med barnen och ungdomarna.  

 

Vår slutsats är att i SOU 2012:65 uttrycks en stor kunskap om barnens utveckling, 

individualitet och behov och intar i det en syn på barnen som beings. Dock med undantag från 

de frågor som påverkar den politiska kommunalbudgeten. I de ekonomipåverkande frågorna 

tycks man inte inta något barnfokus eftersom eleverna får rätta sig in i samhällsledet och ta 

sig till folkbiblioteken när och om det fungerar i helklassammanhanget i övrigt, på de orter 

där man inte prioriterar och säkerställer en budget för skolbiblioteken. Läsfrämjande 

verksamhet i nutid är inte sällan likvärdigt med att inrikta läsundervisningen mot it-tekniken i 

samband med barnens informationsinhämtning, vilket automatiskt tenderat att vara detsamma 

som att skolbibliotekslokalen, bibliotekspersonalen och inte minst bokbeståndet 

undanprioriterats och i vissa fall tagits bort helt från skolor. Studier påvisas i detta politiska 

dokument som beskriver hur skolbibliotekarier i skolbibliotek vid skolor har förhöjt elevers 

studieresultat och är en rekommenderad satsning (SOU 2012:65, s. 94). Men i SOU 2012:65 

uttrycks trots det inte någon ambition att genom lagen göra en förändring i beskrivningen av 

vad ett skolbibliotek ska innebära och hur det ska vara upprättat, vilket skulle försäkra att alla 

elever ska få lika tillgång oavsett vart i landet man bor.  

 
Synen på skolbibliotekens ekonomiska förutsättningar särskiljer således mest markant 

Palmgrens bibliotekspolitiska dokument från SOU 2012:65. Det förstnämnda dokumentet 

påpekar genomgående demokratitanken, alltså att bibliotek finns och ska finnas för att kunna 

erbjuda lika för alla och det särskilt gällande barnen.  
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