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1 Inledning och bakgrund

”Årets skolbibliotek” utses varje år. Denna utmärkelse får skolbibliotek som är väl fungerande med
bl a brett urval av medier i väl anpassade lokaler, har väl utbildad personal och har god integration i
skolans arbete för att nå läroplanens mål.

Tyvärr är det långt ifrån alla skolbibliotek, som ens kommer i närheten av den goda standard som
”Årets skolbibliotek” har. De skolbibliotek som jag själv sett ger mig tvärtom bilden av att de helt
saknar möjlighet att leva upp till läroplanens mål, där bl a sägs att varje elev efter genomgången
grundskola skall kunna använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och
lärande.

Ej heller kan jag anse att rektorer vid skolor med dåligt fungerande skolbibliotek tar sitt ansvar att
enligt läroplanen utforma skolans arbetsmiljö, så att eleverna själva skall kunna söka och utveckla
kunskaper genom bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.

På dessa grunder av egna erfarenheter av skolbibliotek är mina farhågor att landets skolbibliotek har
en så skiftande standard, att många elever lämnar grundskolan utan att kunna tillgodogöra sig den
källa till kunskap som våra bibliotek utgör.

Det är ett självklart rättvisekrav att alla landets skolelever har tillgång till ett väl fungerande
skolbibliotek för att kunna nå de av läroplanen uppsatta målen. Det är även ett rättvisekrav att alla
landets medborgare redan i grundskolan får kunskap att fritt kunna tillgodogöra sig de
skattefinansierade allmänna biblioteken.

Mot denna bakgrund beslöt jag mig att studera några av de undersökningar, som gjorts kring
skolbibliotek för att se, om min egen bild av dåligt fungerande skolbibliotek i skolans organisation
delades av andra, samt dessutom genom en analys av undersökningarnas resultat efter en modell om
skolan som organisation av Gunnar Berg eventuellt kunna förklara och förstå skolbibliotekens
situation i skolans organisation.

Mina farhågor angående skolbibliotekens skiftande standard kom att besannas redan vid min
inledande läsning av en undersökning, som Statens kulturråd gjorde år 1999. Denna undersökning
visar att skolbiblioteken i Sveriges grundskola har en mycket stor spännvidd av standarden. Av
Statens kulturråds rapport framkommer att skillnaden vad gäller standard på Sveriges skolbibliotek
är stor både inom och mellan olika kommuner (Skolbiblioteken i Sverige Kartläggning, analys och
probleminventering Rapport från Statens kulturråd 1999: 1, s.14-25). Rapportens resultat har följts
upp, varvid framkommer att skolbibliotekens situation i grundskolan har utvecklats positivt efter
första undersökningen, dock inte tillräckligt (Skolbibliotek i Sverige Sammanfattning och
uppföljning 1999-2001, s. 5).

För de stora målen och riktlinjerna för verksamheten i grundskolan ansvarar staten
(Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 12) och de
formuleras av regering och riksdag (SFS, 1990: 1477). Enligt skollagen är alla barn och ungdomar i
Sverige berättigade till lika tillgång till likvärdig utbildning i grundskola. (Ibid.) Likvärdigheten i
grundskolans utbildning skall garanteras genom nationella mål, som utgör normerna för
likvärdigheten  (Lpo 94, 1998, s.6).
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I läroplanen, som bygger på skollagen, anges riktlinjerna för verksamheten i grundskolan
(Nationalencyklopedin, 1993, band 12, s. 559). Målen för utbildningen i det enskilda ämnet anges i
kursplaner medan timplaner anger undervisningstiden för ämnen (Information om 1994 års läroplan
för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 4f).

Det praktiska ansvaret för verksamheten i grundskolan vilar på kommunen (Ibid., s.12f). De mål
och riktlinjer för utbildningen som anges i skollag, läroplan samt kursplaner skall antas i en
skolplan av kommunfullmäktige. Av skolplanen skall framgå hur kommunens skolverksamhet
utformas och utvecklas för att uppnå de nationella målen för skolan. Kommunen skall kontinuerligt
följa upp och utvärdera sin skolplan (SFS, 1990: 1477).

Rektorer skall leda utbildningen i grundskoleverksamheten i kommunen (Ibid.). I läroplanen
redogörs för rektors skyldigheter (Lpo 94, s. 18f). Rektor skall se till att skolans verksamhet bedrivs
i enlighet med de nationella målen. Rektor ansvarar vidare för att skolan upprättar en lokal
arbetsplan, där skolan anger hur man skall nå målen och utforma och organisera verksamheten.
Rektor är ansvarig för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella
målen, målen i skolplanen samt den lokala arbetsplanen. Rektor är också ansvarig för skolans
resultat. Inom givna ramar har rektor dessutom ett särskilt ansvar för elevernas möjlighet att själva
kunna söka och utveckla kunskaper, och att det därför finns fungerande hjälpmedel i skolans
arbetsmiljö. Bland sådana hjälpmedel kan ingå ett bibliotek.

Lärare och elever i den enskilda skolan skall tillsammans arbeta fram undervisningsmål.
Undervisningsmålen och olika elevgruppers behov och förutsättningar skall vara utgångspunkten
för val av arbetssätt (Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94,
s.13).

I grundskoleförordningen, fjärde paragrafen, står att ”Grundskolan skall ha ändamålsenliga lokaler.
Den skall också ha utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. I bibliotekslagen (SFS,
1996:1596) finns bestämmelser om skolbibliotek inom grundskolan” (SFS, 1994:1194).

Skolbiblioteksverksamheten i grundskolan styrs av lagar, förordningar och måldokument.
Bibliotekslagen föreskriver skolbibliotek i grundskolan (SFS, 1996: 1596). Skollagen säger att ”alla
barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning, och inom varje skolform få en likvärdig
utbildning”(SFS, 1990: 1477). Grundskoleförordningen talar om ändamålsenliga lokaler med
utrustning för en tidsenlig undervisning och hänvisar även till bibliotekslagens bestämmelser om
skolbibliotek. Enligt läroplanen, Lpo 94, har rektor i skolan ansvar för skolans arbetsmiljö, vari
skolbibliotek kan ingå som ett hjälpmedel i undervisningen.

Ovan nämnda styrdokument borde borga för väl fungerande skolbibliotek med jämn standard över
hela Sverige. Tyvärr är det inte så. Den rapport från Statens Kulturråd, som nämns ovan, visar att
grundskolans skolbibliotek sett över hela landet håller och låg och ojämn standard. Rapporten visar
dessutom att skolbiblioteken utvecklas långsamt. Flera andra undersökningar om grundskolans
skolbibliotek pekar i samma riktning.

När lagskrivningar, förordningar och måldokument inte räcker till för att landets
grundskolebibliotek skall hålla en hög och jämn standard, finns det starka skäl att försöka blottlägga
de faktorer som bromsar utvecklingen av skolbiblioteken. En av orsakerna till skolbibliotekens låga
och ojämna standard kan härröra ur skolväsendets organisation. Jag kommer i mitt arbete försöka se
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om skolbibliotekens ogynnsamma utveckling kan ha en förklaring i skolans tradition och
organisation.

1.1 Problemformulering och syfte

Syftet med undersökningen är att med hjälp av en organisatorisk modell för skolan försöka
blottlägga och analysera bakomliggande organisatoriska och politiska förhållanden, som eventuellt
kan öka förståelsen för varför det går så trögt för skolbiblioteksverksamheten i grundskolan. Detta
sker genom litteraturstudium av lagar, förordningar, styrdokument och historisk bakgrund samt
undersökningar av skolbiblioteket i grundskolan. Med skolbibliotek avses bibliotek i grundskolan,
som är inrättat på skolan och står under skolans ansvar. Skolbiblioteket är ett av skolans hjälpmedel
i undervisningen. Med skolbibliotekarie avses fackutbildad bibliotekarie med insikter i skolans
arbete.

Ovan gjorda bakgrundsbeskrivning till skolbiblioteket i grundskolan i Sverige utmynnar i följande
problemformulering:

Vilka problem och möjligheter angående skolbibliotekets ställning illustrerar de studerade
dokumenten? Kan dessa problem och möjligheter bättre förklaras i ett större organisatoriskt och
politiskt perspektiv med hjälp av Gunnar Bergs modell över skolan som organisation?

1.2 Disposition

I kapitel ett har jag tecknat inledning och bakgrund för mitt arbete, där det framgår att
skolbiblioteken i Sverige har en mycket stor spännvidd i standarden, detta gäller såväl mellan olika
kommuner som inom en och samma kommun. Jag har översiktligt redogjort för organisationen
bakom skolan och skolbiblioteken. Jag har motiverat metodval utifrån metodlitteratur och
uppsatsens problemformulering. För att söka förstå skolbibliotekens situation i grundskolan har jag
studerat tre tidigare arbeten och satt dessa arbetens slutsatser i ljuset av Gunnar Bergs forskning om
skolans organisation. Med denna metod och därtill hörande litteratur har jag haft redskap för att
söka ge förklaring till och blottlägga skolbibliotekens problem och utvecklingsmöjligheter i
grundskolans organisation.

I kapitel två har jag tecknat en historisk bakgrund till skolbibliotekens utveckling. Jag pekar därvid
på olika faktorer, som har varit väsentliga för de svenska skolbibliotekens utveckling under de
senaste 150 åren. Styrande har bl a varit ideella insatser från lärare utifrån ett pedagogiskt
perspektiv, samhällsreformer utifrån såväl pragmatisk politik såväl som partiideologiskt tänkande
och -icke minst- ekonomiska förutsättningar. För att förstå skolbibliotekets nuvarande situation
anger jag även i den historiska bakgrunden inslag, där samhället trots politiskt god vilja och utökad
lagstiftning, likväl har misslyckats att utveckla skolbiblioteken i önskad grad.

I kapitel tre har jag beskrivit en teoretisk analysmodell om skolan som organisation av Gunnar
Berg. Förutom en redogörelse för uppbyggnad och funktion av Bergs analysmodell redogör jag
även något om de tidigare utarbetade organisationsmodeller, som Berg har haft som utgångspunkter
för forskningen om skolans organisation. Jag pekar även på Bergs syn på och motivering till
nödvändigheten att skolan genom sin särart behöver en egen analysmodell för att kunna belysa
skeenden inom skolväsendet.
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I kapitel fyra gör jag en analys av styrdokument och belyser dokumenten kort i ljuset av Gunnar
Bergs teori.

I kapitel fem beskriver jag de förändringar, som grundskolan har genomgått sedan den
kommunaliserades. Jag redogör för kommunaliseringens konsekvenser i ljuset av Gunnar Bergs
teori, lärarnas och bibliotekariernas situationer med egna reflektioner och skolbiblioteks-
verksamheten i grundskolan.

I kapitel sex har jag redogjort för tre tidigare arbeten om skolbibliotek, som jag har använt i min
studie. Jag har beskrivit inriktning, genomförande samt resultat av respektive arbete. Ävenså har jag
i en egen analys och sammanfattning resonerat kring vart och ett av de tre arbetena, huvudsakligen
utifrån Bergs teorier, men även i förekommande fall i ljuset av den historiska utvecklingen av
skolväsendet i allmänhet och skolbiblioteksverksamheten i synnerhet.

I kapitel sju har jag i en slutdiskussion påvisat några tänkbara möjligheter att höja den svenska
grundskolans bibliotek till en hög och jämn standard. Jag pekar här på olika möjligheter till
utveckling, exempelvis ett starkt agerande från myndighetshåll varvid påtryckningar från skolans
aktörsnivå såsom lärare och bibliotekarier skulle kunna vara pådrivande. Överprövningar satt emot
det svenska samhällets agerande i skolbiblioteksfrågan är också en tänkbar utgångspunkt för
diskussion, liksom diskussion om utvecklingsmöjligheter sett ur ett historiskt perspektiv kring
bibliotekens utveckling i det svenska skolväsendet.

I kapitel åtta har jag i min sammanfattning angivit de verktyg, som jag har använt i mitt arbete. Det
är huvudsakligen nationella styrdokument, tidigare utförda arbeten om skolbibliotek, samt Gunnar
Bergs forskning och analys om skolan som organisation. Jag har även kort sammanfattat mitt eget
arbete, som jag hoppas ytterligare har blottlagt och ökat förståelsen för skolbibliotekens situation i
den svenska skolans organisation.

I uppsatsen återfinns i slutet en käll- och litteraturförteckning samt två bilagor. Med undantag för
en intervju med Gunnar Berg är samtliga källor tryckta.

1.3 Metod

Min undersökning i det föreliggande arbetet är en analys av tidigare utförda kvalitativa studier.
Undersökningens empiriska grund bygger på studier och analys av olika dokument. Bland
dokumenten finns de ovan nämnda tidigare utförda studierna, som jag benämner fallstudier, detta
till trots att begreppet fallstudier har en vidsträckt tolkning med diffusa gränser, som nedan
redogörs för.

De av mig analyserade tidigare utförda studierna är huvudsakligen präglade av ett kvalitativt
angreppssätt, där man som främsta syfte har att förstå innebörden av en viss företeelse eller
upplevelse. Till skillnad från kvantitativ forskning strävar man inom kvalitativ forskning efter att
förstå hur alla delarna samverkar för att bilda en helhet. Man utgår också från att det finns många
verkligheter, att världen inte är objektivt beskaffad utan snarare en funktion av varseblivning och
samspel med andra människor. Verkligheten ses som en mycket subjektiv historia, som behöver
tolkas snarare än mätas. I stället för fakta utgör åsikter och uppfattningar grunden för varseblivning.
Utmärkande för den kvalitativt inriktade forskaren är att intresset är koncentrerat på process snarare
än av resultat eller produkt (Merriam, 1994, s.30f).
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Kvalitativ metod är dessutom i huvudsak induktiv till sin natur, dvs den utvecklar abstraktioner,
begrepp, hypoteser och teorier snarare än att pröva existerande teorier. Rent induktiv forskning
börjar med insamling av data- empiriska iakttagelser eller mätningar av något slag- och ställer upp
teoretiska kategorier och påståenden utifrån de relationer man hittat i informationen. (Refererat av
Merriam, 1994). Deduktivt inriktade forskare hoppas att finna information som passar in på en
teori, medan induktiva forskare vill hitta en teori som kan förklara den information de har (Ibid., s.
33).

Fallstudien som metod är inget nytt. Dock skall sägas att det inte finns någon allmän enighet om
innebörden av begreppet fallstudier. Fallstudier beskrivs bl a som ”en samlingsterm för
undersökningar som inte är entydigt experimentella, survey- inriktade eller historiska till sin
karaktär”  (Ibid., s. 8f). Vidare har begreppet fallstudier använts synonymt med fältarbete, etnografi,
deltagande observation, pilotstudier och spontana samtal (Ibid.).
Fallstudier av kvalitativ art betonar beskrivning och tolkning inom en viss avgränsad kontext,
menar Merriam (Ibid., s.35). Kvalitativt inriktade fallstudier är, enligt Merriam, en särskilt lämpad
metod för att hantera kritiska problem av praktisk art och för att utöka kunskapsbasen när det gäller
olika utbildningsaspekter (Ibid., s.10).

För att söka förklara skolbibliotekens roll och utveckling i grundskolan har jag använt tre tidigare
utförda arbeten och analyserat dessa arbetens slutsatser gentemot Gunnar Bergs teori om skolan
som organisation. Inför läsningen av ovan nämnda arbeten har jag dessutom studerat och analyserat
nationella styrdokument dels vad gäller grundskolans mål och riktlinjer och dels skolbibliotekets
roll i grundskolan, för att skapa grund för redogörelse och utvärdering av de tidigare utförda
arbetena och för att så optimalt som möjligt kunna analysera dessa arbeten i ljuset av Bergs teori
om skolan.

Av de tre tidigare studierna som jag har använt i min undersökning är två av studierna
magisteruppsatser, där man har undersökt skolbibliotekets status vid skolor i medelstora
kommuner. I studierna har man bl a undersökt vilka faktorer som är styrande för skolbibliotekets
utveckling, samarbetet mellan olika aktörer inom respektive kommuns skolväsende och de olika
aktörernas kunskaper om och uppfattningar om bibliotekets funktion i skolan. Den tredje studien är
av annan karaktär såtillvida att man i ett treårigt projekt i ett rektorsområde har arbetat för att
integrera skolbiblioteksverksamheten i skolornas undervisning. Denna studie, som har utmynnat i
en doktorsavhandling, är givetvis - i jämförelse med de två magisteruppsatserna - till stora delar
mera genomarbetad.

Dessa tre dokument bidrar likväl vart och ett till mitt arbete. Vid studierna av dessa arbeten har jag
lagt särskild vikt vid författarnas kvalitativa undersökningar för att komma nära objektet och därvid
få ett så bra utgångsläge som möjligt inför analysen mot Gunnar Bergs teori.

Jag har tillmätt inläsningen av Bergs forskning stor betydelse, eftersom det är dennes teori, som
prövas mot de tidigare utförda arbetena. För att bättre kunna förstå skolbibliotekets roll i
grundskolan, har jag även studerat den historiska bakgrunden av biblioteket i skolan. Eftersom
Bergs arbeten omfattar såväl tiden före som tiden efter skolans kommunalisering, har det varit
nödvändigt för mig att orientera mig om de förändringar av skolans organisation som
kommunaliseringen innebär. I detta ligger även att pröva hur väl Bergs teori om skolan som
organisation äger giltighet såväl före som efter kommunaliseringen av skolan.
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När man avser den information som samlats in via andra kanaler än intervjuer och observationer,
använder man termen dokument, eftersom det i huvudsak är skriftliga källor som kommer till
användning i en fallundersökning (Ibid., s. 117).

Dokument, dvs i huvudsak skriftliga källor, är vanligtvis producerade av andra motiv än
forskningsändamål skriver Sharan B Merriam. Därför är dokument inte underkastade begränsningar
på samma sätt som vid intervjuer och observationer där forskaren samlar in information för att
kunna uppfylla målen för sin undersökning (Ibid., s.117). Intervjuer och observationer som tekniker
för datainsamling utgör ett främmande element i den sociala miljö de skall beskriva, de både skapar
och mäter attityder, formar ovanliga roller och responser och är begränsade till de deltagare som
finns tillgängliga och som är villiga att medverka.
När man skall bedöma värdet av en informationskälla, bör man fråga sig om den innehåller
information eller kunskaper som är relevanta för den frågeställning man studerar, samt om man kan
få fram information på ett både praktiskt och systematiskt sätt. Om dessa två frågor kan besvaras
jakande, finns det ingen anledning att utnyttja någon annan informationskälla. Dokument och
artefakter har använts i alltför ringa utsträckning i den kvalitativa forskningen, menar Merriam, som
ser flera fördelar med dokument i den kvalitativa forskningen. (Ibid., s. 118) Dokumenten är lätta
att få tag i, de kostar inget och rymmer information, som skulle innebära stor möda för en forskare
att samla in på egen hand. Dessutom kan dokument ibland vara enda sättet att studera ett problem
(Ibid., s. 120f). Den information man hittar i olika slags dokument kan användas på samma sätt som
information från intervjuer och observationer. ”Dokument kan ge deskriptiv information, verifiera,
utveckla nya kategorier och hypoteser, skapa en historisk förståelse eller spåra en utvecklingstrend”
(Ibid., s. 121).

En av de största fördelarna med att använda dokument eller källmaterial är, menar Merriam, dess
stabilitet. Till skillnad från intervjuer och observationer förändrar eller påverkar inte forskaren
genom sin blotta närvaro det som skall studeras. I jämförelse med andra former är dokumentdata
objektiva informationskällor, de kallas ibland också för icke påträngande data (Ibid. s. 121).

Dokument utgör speciellt bra källor för kvalitativa fallstudier. Merriam skriver att dokument kan ge
undersökningen en empirisk grund beträffande den kontext, där ett problem eller en frågeställning
hör hemma. Analys av denna informationskälla ger ”kontextuell rikedom och empirisk grund i
forskarens miljö, i verkliga frågor och vardagliga bekymmer, det som en kvalitativ undersökning till
syvende och sist går ut på” (Ibid., s. 122).

I mitt arbete har jag funnit studerade dokument vara en bra källa för att illustrera skolbibliotekens
ställning, problem och möjligheter. För att ytterligare finna förklaringar till skolbibliotekens
ställning inom grundskolan och belysa detta i ett större organisatoriskt och politiskt perspektiv har
jag, som tidigare nämnts, satt insamlade data i belysning mot Bergs modell över skolan som
organisation. I mitt arbete har jag vidare dragit nytta av de tre tidigare utförda arbetena istället för
att själv utföra ett liknande. Detta förfarande har gett mig möjlighet att helt lägga focus vid mitt eget
arbetes huvudinriktning, nämligen med en organisatorisk modell för skolan försöka blottlägga och
analysera bakomliggande organisatoriska och politiska förhållanden, som kan öka förståelsen
bakom skolbibliotekens utveckling i grundskolan. Genom att denna utveckling redan är väl belyst i
tidigare arbeten, har jag valt att använda dessa arbeten för att i mitt eget arbete komma vidare i
ambitionen att ytterligare öka förståelsen bakom skolbibliotekens långsamma utveckling i
grundskolan.
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Jag har använt mig av olika dokument i min studie; offentliga dokument i form av styrdokument
och offentliga utredningar, tidigare gjorda undersökningar samt en modell för analys av resultaten i
de tidigare undersökningarna. Den historiska bakgrunden till skolbibliotek i grundskolan har varit
ett nödvändigt studium i mitt arbete. De tidigare gjorda undersökningar, som jag har använt mig av,
är enligt Merriam en informationskälla som är lättillgänglig, men som också lätt glöms bort i
forskningsarbeten.

När det gäller offentliga register och protokoll är de uttryck för ett samhälles kontinuerliga
redovisning. Tillgången på offentliga källor begränsas enbart av ens egen fantasi och villighet att
leta efter dem, menar Merriam (Ibid., s.122). I mitt arbete har omfattande arbetsinsats gjorts för att
finna offentliga styrdokument för grundskola och skolbibliotek, vilket är exempel på det Merriam
beskriver ovan.

Sammanfattningsvis kan sägas att jag med hjälp av olika dokument satta mot en analysmodell av
skolan som organisation sökt belysa och finna förklaringar till skolbibliotekens status i
grundskolans undervisning.

De tre tidigare studierna om skolbiblioteket i grundskolan har varit en av de bärande
utgångspunkterna för mitt eget arbete, och därför är det angeläget att nämna något om dessa
studiers värde i mitt arbete. Två av studierna är av likartad karaktär, de är båda undersökningar
kring skolbibliotek i små kommuner. Dessa två studier har även likheter i utformningen; man gör
intervjuer och slutsatsen i båda fallen blir - översiktligt sett-  att synen på skolbibliotek vad gäller
funktion, utvecklingsmöjligheter etc varierar från person till person, och att skolbiblioteket i de två
kommunernas undersökta skolor har svårt att nå de nationella målen. I varje nivå av skolans
organisation i de två kommunerna finns en - ofta dåligt underbyggd - särpräglad syn på skolans
bibliotek. Exempelvis kan den politiska ledningen ha en helt annan syn på skolbibliotek än vad
skolchefen har.

För mig i mitt arbete synes det som om undersökarna har gett en fotografisk bild av förhållanden i
de två kommunerna. De konflikter om skolbiblioteket, som finns, blir liggande kvar under ytan,
eftersom var och en av aktörerna så att säga sitter i en egen isolerad cell utan kontakt med den
omvärld, som den egna kommunens skolorganisationen utgör. Även om undersökarna har uppfyllt
sina uppdrag visavi problemformulering och syfte, hade det varit värdefullt för mitt arbete om man
hade gått ett steg vidare och konfronterat de olika aktörerna i kommunen med varandra och sett hur
långt de hade kommit i samsyn om skolbiblioteket. I mitt arbete hade det varit värdefullt att få reda
på hur statiskt vars och ens uppfattning är, och omvänt, om aktörerna i ett samtal med varandra
åtminstone till delar hade kommit till samsyn om skolbiblioteket och därmed kunnat finna
utvecklingsmöjligheter för skolbiblioteket. Från dessa arbeten har jag således fått reda på att det
finns konflikter, men jag har inte fått reda på hur starka de här konflikterna är, eftersom de blir
liggande under ytan.

Den tredje studien, som jag har använt i mitt arbete, är Brigitte Kühnes treåriga arbete
”Barketorpsprojektet” vars syfte var att integrera skolbiblioteksverksamheten i undervisningen.
Denna studie skiljer sig till sin karaktär väsentligt från de två tidigare nämnda, och detta arbete är
även av en helt annan dignitet i såväl omfattning som genomarbetning. Detta arbete är en treårig
aktiv handling för att i ett seriöst försök skapa en aktiv roll för skolbiblioteket i undervisningen.

I mina ögon stelnar Kühne något i språnget. Projektet startar i entusiasm och övergår alltmer i en
slags resignation. Detta beror i huvudsak på att Kühne möter ett starkt, om än passivt motstånd,
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främst från skolans lärare. Redan på planeringsstadiet anar projektledaren att lärarkåren har en
ljummen inställning till hela projektet. För mig synes det som om att hela projektet sakta går mot en
viss upplösning, och att Kühne i sin forskarroll i viss mån alltmer förvandlas från ledare till
betraktare. Detta förringar dock på intet sätt Kühnes insats som forskare i ”Barketorpsprojektet”.

Likväl har detta arbete varit värdefullt för min studie. Trögheten i lärarkåren, präglad av skolans
tradition och lokala kultur, betonas ofta av Gunnar Berg, och denna tröghet framgår med önskvärd
tydlighet i Kühnes studie. Man kan dock fråga sig vad som hade hänt om Kühne med ännu större
kraft mot lärarkåren hade hävdat överenskommelsen med skolans ledning, en överenskommelse
som var präglad av positiva förtecken inför projektet. För tydligheten skall dock sägas att
”Barketorpsprojektet” naturligtvis har positiva inslag. Men likväl hade det varit värdefullt för mig i
min studie att få veta vad som hade hänt om projektledaren på ett annat sätt hade ställt frågan på sin
spets mot lärarkåren, detta för att få en än bättre kunskap i styrkan av den tröghet som emanerar ur
den enskilda skolans tradition och lokala normer.

Det framgår även av Kühnes omfattande arbete i ”Barketorpsprojektet” att skolans administrativa
styrning inte är samordnad med den pedagogiska, samt att det finns ett revirtänkande inom den
enskilda skolan. I en reflektion med ett önsketänkande från min sida hade det varit ytterst värdefullt
för mitt arbete, om Kühne hade kunnat driva projektet än mera intensivt, särskild i de delar när
projektets goda intentioner börjar naggas i kanten. Med ett sådant tänkt handlande från Kühnes sida
hade jag fått veta mera om kraften i de konflikter som finns i skolan, och i förlängningen hade jag
bättre kunnat värdera styrkan i Bergs teorier. Detta är dock, som ovan sägs, ett önsketänkande. De
källor som jag nu har haft att tillgå visar med önskvärd tydlighet att Bergs teorier om skolans
organisation äger giltighet. Med andra källor som grund, exempelvis rapporter från mycket
genomgripande förändringsarbete av skolans organisation, skulle man mycket väl kunna tänka sig
att även kunna mäta styrkan i Bergs teorier.

2 Historisk bakgrund till skolbibliotek i grundskolan

1996 antog Sveriges riksdag en bibliotekslag som uttalar sig om skolbibliotek i grundskolan och i
gymnasieskolan (SFS, 1996:1596). Lagen började gälla den första januari 1997. Skolbiblioteket
som institution är dock ingen ny fråga i skolsammanhang. Skolbibliotekets verksamhet och
organisation i grundskolan har formats och grundlagts under många år.

2.1 Folkskola och sockenbibliotek

Grunden till dagens skolbibliotek lades i och med folkskolestadgan 1842. Dessförinnan hade
kyrkan ansvarat för att utbilda människor. Prästerskapet skulle nu, enligt förslag i beslutet om en
allmän folkskola, uppmuntra till att man inrättade sockenbibliotek, för att människor bl a skulle
kunna underhålla sina skolkunskaper.

En tudelning i sockenbibliotek och skolbibliotek diskuterades vid riksdagsmötet 1840- 41, men
antogs aldrig som ett beslut (Skoglund,1981, s.1ff). Sockenbiblioteken förblev därför den enda
möjligheten till allmänna bibliotek för många invånare i Sverige. Några årtionden efter
riksdagsmötet 1840-41 började emellertid sockenbiblioteken att förfalla. För skolbarnen innebar
detta att tillgången på barnböcker minskade, eftersom man inte hade inrättat de särskilda
skolbibliotek, som hade diskuterats innan riksdagsmötet 1840-41.
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Valfrid Palmgren (1877- 1967), bibliotekspionjär för ett allmänt svenskt biblioteksväsen, tog upp
kampen för sockenbiblioteket, och menade att om det skulle vara någon nytta med en allmän
folkskola var det viktigt att det fanns fungerande sockenbibliotek (Ibid., s. 3f). Vid sekelskiftet
fungerade varken sockenbibliotek eller skolbibliotek i landet. Som en följd av sockenbibliotekens
förfall, började man nu att inrätta skolbibliotek med böcker för endast barn.

2.2 Engagemang ger Barnbiblioteket Saga 1899-1954

Pådrivande för skolbiblioteket var också folkskoleinspektörerna och folkskollärarna (Ibid.,1981,
s.5f). Engagemanget gav resultat i samband med utgivningen av Barnbiblioteket Saga, en
förlagsserie för barn och ungdom 1899- 1954, på initiativ av Sveriges Allmänna
Folkskollärareförening. (Nationalencyklopedin, 1990, band 2, s. 289) Den eventuella vinst som
Sveriges Allmänna Folkskollärarförening skulle kunna få genom utgivningen av Barnbiblioteket
Saga, skulle användas till lärjungebibliotek i folkskolan.

Folkskollärarnas engagemang i frågan om barns läsning och utgivningen av god litteratur för barn
ledde till lokala initiativ att inrätta skolbibliotek. Till god hjälp att informera om den pågående
debatten om skolbiblioteket hade man i Svensk Läraretidning (Ibid., s.7ff). I Göteborg var man
tidigt ute med skolbibliotek i folkskolan, som bl a byggdes upp genom privata bidrag av olika slag.

2.3 1911 års utredning ger statsbidrag till skolbiblioteken

På landsbygden utvecklades ofta sockenbibliotek och skolbibliotek tillsammans (Ibid., s. 13ff).
Valfrid Palmgren argumenterade för att man dels skulle ha skolbibliotek och dels allmänna
bibliotek liknande amerikanska public libraries. Hennes utredning från 1911 ledde fram till en
biblioteksförfattning, där skol- och sockenbibliotek för första gången skildes åt och båda
bibliotekstyperna blev berättigade till statsbidrag. Trots detta var skol- och folkbibliotekarien ofta
en och densamme i kommunens folkskollärare - något som var mycket vanligt ända fram till efter
andra världskriget. Då höjdes lärarlönen, så att folkskollärarna fick ekonomisk grund att helt kunna
ägna sig åt skolundervisningen.

I biblioteksförfattningen efter 1911 års utredning fanns inget krav om åtskillnad av folk- och
skolbibliotek. I den mån som särskilda skolbibliotek likväl inrättades, hade dessa ett lägre
statsbidrag än folkbiblioteken. Trots detta utvecklades skolbiblioteken så småningom och blev
efterhand alltfler till antalet.

2.4 Efterkrigstiden kräver ny skola med bra bibliotek

Efter andra världskriget blev det viktigt för socialdemokraterna att utveckla skolan. Dels behövdes
nya kunskaper i det nya samhälle som växte fram och dels ansåg socialdemokraterna att en ny skola
skulle leda till att de sociala skillnaderna utjämnades. Från 1946 och till grundskolereformen 1962
arbetade en skolkommission med att skapa denna nya skola. I slutet av 40- talet uttalar sig
skolkommissionen positivt till skolbiblioteket som bl a borde vara ”skolans hjärtpunkt” (Ibid.,
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s.17). Skolbiblioteken gjordes också obligatoriska på 1960- talet. Samtidigt tog man bort de flesta
statsbidragen till skolbiblioteken, som övergick till att i huvudsak bli en kommunal angelägenhet.

2.5 Skolbiblioteket tappar status i 1962 års grundskolereform och i 1969 års
läroplan

1962 fattades ett riksdagsbeslut om en allmän nioårig grundskola för hela Sverige. Läsåret
1972/1973 skulle reformen vara genomförd i hela landet (M Henschen, Skolbarn en
folkundervisning växer fram, 1985, s. 309). Från 1973 skulle alla medborgare ha rätt till en nioårig
grundskola. Trots den positiva inställningen till skolbibliotek från den skolkommission, som
började arbeta år 1946, innebar 1962 års skolreform likväl en tillbakagång för skolbiblioteket som
institution. Detta hade en ekonomisk grund såtillvida att den svenska ekonomin hade så god
utveckling, att man mycket frikostigt kunde spendera pengar på läromedel och teknisk apparatur.
Skolbiblioteket som institution ansågs därför vara förlegad och föråldrad, inte minst på grund av
sina bristande möjligheter att hävda sig vad gällde teknisk utveckling (Skoglund, 1981, s.18).

I den läroplan för grundskolan, som kom 1969, var fostran viktigare än kunskap (M Henschen,
1985, s.244). Ordet bibliotek finns t ex inte ens med i 1969 års läroplan. Ord som bibliotek, bok och
bibliotekarie ersattes i stället med ord som läromedelscentrum, tryckta läromedel och
läromedelsfunktionär (Skoglund, 1981, s.18).

2.6 1970- och 80-talens skola öppnar för fackutbildade bibliotekarier

Under 1970- och 80- talen började kärleken till den läromedelsstyrda undervisningen att svalna.
Man menade att eleverna blev alltför bundna till läromedlen. I mitten av 1970- talet gick den minsta
delen av skolans ekonomiska anslag till skolbiblioteket. Det skulle dock visa sig att en helt annan
faktor än renodlade pedagogiska hänsyn kom att öppna för diskussion och förord om fackutbildade
bibliotekarier i skolan, nämligen det förhållandet att barnens trivsel i skolan hade nått en mycket låg
nivå. Jämfört med andra västländer trivdes de svenska barnen sämst i skolan.

För att komma tillrätta med barnens dåliga trivsel i skolan tillsattes en statlig utredning om skolans
inre arbete, benämnd SIA-utredningen. Parallellt arbetade en annan statlig utredning, Barns Fritid.
Denna utredning kom fram till att många skolbarn var ensamma efter skoldagens slut. Efter dessa
båda statliga utredningars resultat föreslogs att skolan skulle erbjuda fria aktiviteter, icke minst efter
skoldagens slut, för att skolan skulle bli mera socialt inriktad och som en naturlig följd mera
trivsam. Genom detta kom skolbiblioteket i focus i så motto att skolbiblioteket ansågs vara lämplig
lokal för fria aktiviteter. Föreslogs även att fackutbildade bibliotekarier skulle anställas och arbeta
både med skolundervisning och andra skapande fria aktiviteter.

Utvecklingen mot fackutbildade bibliotekarier på skolorna var dock mycket trög. Kommunernas
ekonomi hade vid den här tiden blivit sämre, och skolan var överlag ovillig att anslå medel till
bibliotekarier (Ibid., s 18ff). Vid denna tidsepok ansågs decentralisering vara lösningen på problem
inom skolan. Om detta vittnar det nya statsbidragssystemet från 1978, där 75 % skulle utgöra
grunden för skolundervisningen, och 25 % fördelas efter lokala beslut.

1969 års läroplan ansågs efterhand vara föråldrad och Skolöverstyrelsen fick i uppgift att arbeta
fram ett förslag till revidering (M Henschen, 1985, s. 245f). 1978 kom Skolöverstyrelsens förslag
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till förändring av grundskolans läroplan. Men förslaget möttes av mycket negativ kritik, bland annat
av den moderata skolministern Britt Mogård. Regeringen valde nu att omarbeta förslaget, som i
stället blev en helt ny läroplan, Lgr 80.

2.7 Lgr 80 decentraliserar och ger skolbiblioteket flera funktioner

1980 antogs den nya läroplanen, Lgr 80 för grundskolan. I den nya läroplanen sades att fria
ämnesval i högstadiet skulle konstrueras lokalt. Uppläggningen av den fria studietiden skulle också
skötas lokalt. Därmed kunde statsmakten lämna över mera ansvar till det lokala planet. Ett
ytterligare exempel på den decentraliseringsvåg som börjat skölja in över landet är att de konkreta
läroplanerna nu skulle utformas som lokala arbetsplaner i varje kommun  (Skoglund, 1981, s. 20).
I Lgr 80 gavs biblioteket tre funktioner i skolan:

-En social; biblioteket var en plats där eleverna kunde arbeta tillsammans, vidareutveckla
fritidsintressen och hjälpa till i arbetet med att sköta biblioteket.
-En kulturpolitisk; genom skolbiblioteket gavs eleverna möjlighet att komma i kontakt
med barn- och ungdomslitteratur och att skapa ett bestående intresse för skönlitteratur och
läsning, konst, musik, teater och film.
-En pedagogisk: skolbiblioteket var en viktig del som en av skolans läromedelsresurser. I
skolbiblioteket kunde eleverna söka information och kritiskt granska och jämföra källor (Gómez &
Swenne, 1996, s. 9f).

I Lgr 80 står också att skolbiblioteket borde om möjligt vara tillgängligt under hela skoldagen
(Refererat av Limberg, 1990, s.70).

2.8 1990-talet ger bibliotekslag och ökat kommunalt skolansvar

1994 ersattes Lgr 80 med en ny läroplan, Lpo 94 eller läroplan för det obligatoriska skolväsendet.
Med den nya läroplanen har verksamheten i skolan blivit starkt decentraliserad. Innehållet i
kursplaner är nationellt fastställt, medan arbetsplaner skall utarbetas lokalt av lärare och rektorer
(Gómez & Swenne, 1996, s.10). I den nya läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar att utforma stöd
i skolans arbetsmiljö såsom exempelvis bibliotek (Lpo 94, 1994, s. 17). Ordet bibliotek nämns i
övrigt endast några gånger i Lpo 94. I grundskoleförordningens första kapitel, paragraf fyra, från
1994 kan man läsa: ”Grundskolan skall ha ändamålsenliga lokaler. Den skall också ha lämpligt
fördelade bibliotek och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning” (SFS, 1991:1083).
Från 1991 har kommunerna fått överta ansvaret att genomföra verksamheten i grundskolan. Detta
innebär följande: Kommunen är skyldig att för de mål och riktlinjer för utbildningen som anges i
skollagen, läroplanen samt kursplanerna konkretisera dessa i den lokala planeringen (Lpo 94, s. 13).

1996 antogs bibliotekslagen av riksdagen. Bibliotekslagen omfattar även skolbibliotek. 1998
anpassades 1994 års läroplan till att omfatta ytterligare delar av det obligatoriska skolväsendet
såsom förskoleklassen och fritidshemmet. I övrigt består i huvudsak läroplanens struktur och
inriktning innebärande, som nämns ovan, rektors ansvar att utforma stöd i skolans arbetsmiljö,
omfattande exempelvis bibliotek. (Lpo 94, s. 2)
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2.9 Vår tids utvärdering av skolbiblioteksverksamheten

Statens kulturråd gjorde år 1999 en undersökning om skolbiblioteket i grundskolan och
gymnasieskolan. I en rapport från undersökningen framgår att varken läroplanen eller
bibliotekslagen har haft särskilt stor praktisk betydelse för skolbibliotekens utveckling och
standard. Dessutom finns en variation av skolbibliotekens standard och utveckling; dels inom en
och samma kommun och dels från kommun till kommun. (Skolbiblioteken i Sverige Kartläggning,
analys och probleminventering Rapport från Statens kulturråd 1999: 1., s. 14- 24).

Skolledaren har en nyckelroll, som ytterst ansvarig för skolbiblioteket på respektive skola.
Bibliotekslagens skrivning om skolbibliotek är mycket vag. ”Lämpligt fördelade skolbibliotek” ger
möjlighet till vida tolkningar (Ibid., s. 7). Ett skolbibliotek kan variera från ett par hyllor med
böcker i ett litet rum innanför skolans matsal till ett nybyggt bibliotek med bibliotekarie på heltid,
där biblioteket är öppet hela skoldagen, medier inköpta efter noggrann planering, registrering av
medier och utgallring samt pedagogiskt samarbete mellan bibliotekarie och skolans pedagogiska
personal. Allt mellan dessa ytterligheter förekommer (Ibid., s. 14ff). Många skolbibliotek köper in
sig i folkbibliotek. Dock skall sägas att ett folkbibliotek aldrig helt kan ta på sig rollen som
skolbibliotek (Ibid., s. 59ff).

En sammanfattning av Statens kulturråds rapport ovan ger vid handen att skolbibliotekens standard
generellt är låg och att skolbiblioteken dessutom varken har utvecklats i takt med skolans
verksamhet i övrigt eller med folk- och högskolebibliotek (Ibid., s. 24). Redan i slutet av 1980-talet
fanns - med 1980 års läroplan för ögonen -  önskemål från flera håll om en förstärkning av
skolbibliotekets pedagogiska  roll (Gómez & Swenne, Aktivt lärande med skolbibliotek: idéer och
metoder för lärare och bibliotekspersonal i grundskolan, 1996, s. 10).

För skolbibliotekets utveckling har Skolverket i samarbete med Statens kulturråd i uppdrag att
stödja och stimulera arbetet med språkutveckling för att förbättra språkmiljöerna i skolorna och för
att förstärka och utveckla skolbibliotekens pedagogiska roll. (Zorn, 2001, s. 22)

2001 bedömde regeringen att de nuvarande insatserna för att stimulera barns och ungdomars
läsning ytterligare borde förstärkas. Man avsatte därför 15 miljoner kronor år 2002 till
utvecklingsändamål, som Skolverket ansvarade för på detta område (Ibid.).

2.10  Olika faktorers betydelse för skolbibliotekens utveckling

I en sammanfattning om skolbibliotekens bakgrund kan man se att skolans pedagogiska del bara
tidvis har haft ett reellt inflytande på skolbibliotekens utveckling. Samhället har till stor del haft helt
andra incitament för att utveckla skolbiblioteken. Exempel härpå är efterkrigstiden, när den
socialdemokratiska regeringen insåg att det behövs nya kunskaper för att sköta det nya samhälle,
som växte fram, samt att sociala skillnader skulle utjämnas. Ett annat exempel är den s k SIA-
utredningen, som ansåg att skolbibliotekens lokaler väl skulle komma till pass, därför att många
skolbarn var ensamma efter skolans slut. Vid sidan av den svenska lagstiftningen och andra
styrdokument rörande skolbiblioteken finns även Unescos skolbiblioteksmanifest, ett internationellt
idédokument från Unesco om ett normativt arbetssätt angående skolbibliotek (Unescos
skolbiblioteksmanifest, idédokument utgivet av Svenska Unescorådet 1977). Unescos
skolbiblioteksmanifest nämns senare i föreliggande arbete under rubriken ”Slutdiskussion”.
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Skolbibliotekens utveckling har dessutom styrts av olika ideologiska tankar genom decennierna.
Exempel härpå är synen att fostran är viktigare än kunskaper, en tanke från 1960-talet, och något
senare när man anser att eleverna inte ska vara bundna till läromedel. Till detta kommer att
ekonomin har tillåtits styra skolbibliotekens utveckling.

Dagens lagstiftning och andra styrdokument ger stort tolkningsutrymme för skolbibliotekens roll i
undervisningen. Vid en tillbakablick på de senaste hundra åren kan man därför göra reflektionen att
skolbiblioteken i hög grad styrs av samma krafter som under pionjärtiden vid 1900-talets början. På
samma sätt som Valfrid Palmgren och Sveriges Allmänna Folkskollärareförening med Saga-
biblioteket drev på skolbibliotekens utveckling, krävs det idag eldsjälar i varje kommun för att ge
skolbiblioteket en väsentlig roll i skolans pedagogik.

3 Teoretisk analysmodell

I min föresats att försöka blottlägga de organisatoriska och politiska förhållanden som styr
biblioteksverksamheten i grundskolan använder jag mig bl a Gunnar Bergs teorier om
skolans organisation. Därför är det på sin plats att först nämna något om Gunnar Berg som forskare.

Gunnar Berg har en professur i pedagogik, som delas mellan Uppsala Universitet och Högskolan
Dalarna. Gunnar Berg doktorerade år 1981 med avhandlingen ”Skolan som organisation -  En
Analys av skolans organisatoriska struktur i ett förändringsperspektiv”.

Tankegångarna i detta arbete om skolan som organisation har Gunnar Berg utvecklat i ett flertal
senare arbeten. Nämnas kan ”Skolan i ett institutionsperspektiv” och ”Skolkultur - nyckel till
skolans utveckling”.

För närvarande har Gunnar Berg ett 15- tal medarbetare i sitt forskarlag. Allmänt om sin forskning
säger Gunnar Berg att ”Skolan som organisation och institution” hela tiden har varit en kärnpunkt.

I avhandlingen från 1981 analyserar Gunnar Berg ”skolan som organisation”. Avhandlingen utgör
en slutrapport från SÖ-projektet ”Modeller för lokal utvecklingsplanering och utvärdering”. Detta
projekt pågick åren 1976-1981. (Intervju med Gunnar Berg 2003-07-03)

När Gunnar Berg försöker klargöra vad vi på ett allmänt plan avser med termen organisation, går
han tillbaka till Abrahamsson. Abrahamsson ser organisationen som '... en planmässigt inrättad
sammanslutning av personer vilka har syftet att nå vissa mål (s. 24).'  (Ibid., s. 16).
När det gäller skolan som organisation ansluter sig Berg i stort till Abrahamssons definition av
organisationsbegreppet. När Berg studerar skolan som organisation vidgar han dock begreppet
”Skolan som organisation” såtillvida att skolan i ett organisationsperspektiv kan ses dels utifrån
pedagogiska och dels utifrån mera allmänna organisationsteoretiska utgångspunkter. Berg menar att
man vid analyser av skolan inte på ett oreflekterat sätt kan överföra begrepp och resonemang som
utvecklats inom den allmänna organisationsteorin.

För att ge stöd åt sitt resonemang citerar Berg i ett referat Bengtsson & Patriksson, som skriver att
man måste vara medveten om faran att inte alltför okritiskt överta de teorier som emanerar från
studier av industriella organisationer. 'Skolan har vissa särdrag som måste uppmärksammas då man
applicerar organisationsteorier på utbildningsorganisationer (s. 330- 331).' (Ibid., s. 17).
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För att ytterligare belysa sitt resonemang pekar Berg på några skillnader mellan skolan och andra
typer av inrättningar. I en jämförelse mellan skolan och företagsorganisationer finner han följande
punkter:

1.  Företaget präglas av relativt klara ekonomiska effektivitetskriterier. Skolans motsvarande
kriterier är mer diffusa.
2.  Företagets verksamhet präglas som regel av ett konkurrensförhållande till andra företag. Denna
konkurrens saknas mellan skolor.
3.  För att kunna överleva tvingas företaget till ett ständigt och intensivt samspel med sin marknad.
Skolan är för sin överlevnad inte beroende av motsvarande interaktion med sin
omgivning.
4. Företaget har en relativt homogen rekryteringspraxis. Skolan rekryterar eleverna genom skolplikt,
lärarna på formella meriter och övrig personal rekryteras på såväl formella som informella meriter.
Vi kan här även konstatera att skolledarna genomgående saknar administrativ utbildning, medan en
dylik utbildning är ett absolut krav för företagsledare.

Berg menar att det närmaste man kan komma institutioner som påminner om skolan torde vara att
studera olika behandlingsinrättningar såsom allmänna sjukhus, mentalsjukhus, fängelser etc. Berg
finner dock att det dels föreligger en artskillnad mellan företagsorganisationer och
människohanterande organisationer, dels även att det föreligger en gradskillnad mellan olika
behandlingsinstitutioner och skolan.

Bergs primära intresse att studera skolan som organisation är av pedagogisk art. Bergs mera
specifika intresse av skolan som organisation hänger samman med skolorganisationens
komplexitet. ”Skolans uppgiftsstruktur, auktoritetsstruktur, sociala struktur etc är så mångfacetterad
att det torde vara berättigat att ställa frågan om skolan inte är en av de mest komplexa
organisationer vi överhuvudtaget har i vårt samhälle”.

Berg grundar sitt resonemang på vissa grundantaganden om människan, om kunskap och om
förändring. Människan betraktas som en reflekterande organism med förmåga att varsebli för henne
adekvata fenomen och företeelser. Dessa varseblivningar är fundamentet i den mänskliga
kunskapsbildningen. Styrd av sin kunskapsstruktur, kan människan också, bearbeta och förändra sin
omgivning i enlighet med vissa explicita och/eller implicita intentioner. Denna syn på kunskap
förefaller kanske ha drag av existentialism skriver Berg. Berg menar dock att det finns gränser för
människans möjligheter att handla intentionellt. Dessa gränser betingas av samhällets struktur, som
kan beskrivas i bl a politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska termer.

Berg tillmäter den svenska skolans tradition och historia betydelse utifrån aktörsnivån. Bara genom
att betrakta de senaste decenniernas utveckling av skolan finner man att skolans utveckling präglas
av kamp och konflikter. Ett par exempel är 1946 års skolkommission med en definitiv vändpunkt
mot ett mera liberalt inriktat bildningsideal i läroplanerna, men att det är tveksamt om dessa
bildningsideal utifrån ett aktörsorienterat perspektiv har slagit igenom i full skala på aktörsnivå
(Ibid., s. 78f). En annan konflikt är organisationen av grundskolans högstadium på 1950-talet. Efter
en intensiv debatt löses denna konflikt med en kompromiss, där skolans låg- och mellanstadium
kom att likna den gamla folkskolan, medan högstadiets struktur mer kom att påminna om den
tidigare läroverksorganisationen.

Berg hävdar att samhällets styrning av skolan kan ses från två skilda utgångspunkter, administrativa
och pedagogiska. Den pedagogiska styrningen utgår bl a från Lgr 80 med övergripande
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målskrivningar, medan den administrativa styrningen bygger på mer eller mindre detaljutformade
regler, förordningar, föreskrifter och anvisningar. ”Dessa två styrsystem är inte i alla avseenden
samordnade, utan står tvärtom ofta i konflikt med varandra” (Ibid., s. 86).
”Ytterligare belägg för den rådande konflikten mellan vitala delar av skolans mål- respektive
regelsystem kan exemplifieras med nedanstående sammanställning”:

Regelsystem enligt Skollag och Skol-
förordning och andra dokument

Målsystem enligt MoR i Lgr 80

Individuella betyg Samarbete, personlighetsutveckling
demokratisk fostran

Lärares åligganden som bl a innefattar
strikt övervakning över eleverna

Lärare och elever planerar, genomför och
utvärderar gemensamt undervisningen och
andra aktiviteter i skolans verksamhet

Detaljerade behörighetsföreskrifter för
lärare

Ämnesövergripande skolverksamhet
Helhetssyn. Personalsamverkan.

Ett arbetstidsavtal för varje kategori av
lärare och övrig personal

Samarbete i arbetsenheter.
Ämnesövergripande skolverksamhet.
Samplanering etc

Elevers lydnadsplikt Demokratisk fostran. Elevers delaktighet i
skolans beslutsprocesser

Innehåll i timplaner, strikta direktiv om
läsårets längd etc

Helhetssyn, ämnesövergripande
skolverksamhet etc

Tabell 1 : En jämförelse mellan mål- och regelsystemet (Berg, 1981, s. 87)

Inom skolorganisationen verkar aktörer, som har olika intressen enligt Berg  (Ibid., s. 88ff). ”Som
en följd av bl a detta finns det olika uppfattningar om hur skolans mål kan tolkas. Dessa
uppfattningar leder inte sällan till konflikter mellan olika grupper och individer på aktörsnivån”
 (Ibid., s. 88). Konflikter kan förekomma såväl inom som mellan olika nivåer av skolsystemet.
Konflikter i skolsystemet kan även härledas till samhälleliga och historiska faktorer, som är
bestämmande i skolans struktur. Berg fastslår att skolan är en organisation som präglas av
konflikter. Berg hävdar att det inte är möjligt för skolan att utvecklas mot en
institution/organisation som i huvudsak präglas av harmoni. Detta beror på att skolan har en
övergripande politisk styrning och att därför konflikter - som bottnar i sympati och antipati mot
denna styrning - med nödvändighet uppstår. Den organisationsteori om skolan som vi strävar mot
måste utgå från det grundläggande förhållandet att konflikter är naturliga och ofrånkomliga
företeelser i skolan, menar Berg.

En förutsättning för att utveckla en skola på lokal nivå, menar Gunnar Berg, är att det existerar en
beredskap inom skolan att i vid bemärkelse förändra skolan i en riktning som dels svarar mot vissa
gemensamma mål, dels tillgodoser rimliga elev- och personalkrav avseende t ex meningsfullhet,
överblickbarhet och utvecklingsmöjligheter. Detta förutsätter att det inom en lokal skolenhet eller
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motsvarade finns förutsättningar för att skapa en någorlunda gemensam uppfattning bland i första
hand skolans personal om vilka problem förändringen avser att lösa (Berg, 1999 s. 38f).

Att skolan som institution i sin helhet skulle kunna vara uppbyggd som en nätverksorganisation,
menar Berg knappast är möjligt. Skolan är- och måste troligen också vara- en hierarkisk institution i
den meningen att det finns ett antal över- och underliggande nivåer. Ytterst hänger detta samman
med att skolan styrs politiskt, och bara detta faktum medför en viss grundläggande form av hierarki.
Delvis med stöd av Abrahamsson menar Berg att det finns åtminstone sex hierarkiska nivåer i
skolsystemet:

1. Regering och riksdag (huvudman)
2. Skolöverstyrelsen och länskolnämnder (exekutiv)
3. Kommunal skolstyrelse och skolförvaltning (exekutiv)
4. Skolledning (exekutiv)
5.  Lärare och övrig skolpersonal (anställda)
6. Elever
(Ibid., s. 91)

Inom skolväsendet återfinns exekutiv på ett antal olika nivåer: Skolöverstyrelsen, länsskolnämnder,
kommunala skolstyrelser och skolförvaltningar och lokala skolledningar. Exekutiv är samhällets
eller huvudmannens garanter för att skolan fungerar enligt gällande intentioner. Därför blir en
huvuduppgift för exekutiv att tolka huvudmannens intentioner. I princip fungerar det så att
överliggande exekutiv genom tolkningar successivt begränsar handlingsutrymmet för underliggande
exekutiv (Ibid., s. 93).

Samhället har två huvudsakliga principer för styrning av skolan: ett administrativt och ett
pedagogiskt styrsystem. Om man däremot betraktar skolan från den nivå där skolans personal
verkar, d v s från den nivå som Berg betecknar som aktörsnivå, kan man konstatera att skolans
verksamhet inte enbart bestäms av den styrning som samhället utövar. Den bestäms också av
skolans egen ”kultur” dvs de informella regler, vanor, normer, maktsystem, värderingar etc som
dels allmänt sett råder i skolsystemet och dels i olika ”tappningar” återfinns inom enskilda skolor.
Dessa normer, värderingar, maktförhållanden o s v har bl a sin bakgrund i skolans tradition och
historia. Skolan som organisation karakteriseras av samspelet mellan den styrning som utövas från
samhällsnivå (den pedagogiska styrningen och den administrativa) och den styrning som ”kulturen”
på aktörsnivå utövar. Som en effekt av påverkan från dels samhällsnivå och dels aktörsnivå
samtidigt, framstår (uppstår) särdrag i skolan som organisation. Hur det sker har en variation från
skola till skola, men kan illustreras med följande figur: (Ibid., s. 94)

Figur 1 : Organisationsnivån i relation till samhälls- och aktörsnivån (Berg, 1981, s. 94)
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För att få grepp om skolan som organisation bör man känna till att det finns allmänna karakteristika
i skolan som organisation. Dessa bestäms av bl a arbetsfördelning och utbildning hos personalen, av
den situation som eleverna befinner sig i eller av det sätt på vilket den dagliga ledningen av skolan i
samråd, beslutsfattande m m sker (Ibid., s. 94f).

Berg kompletterar sitt sätt att betrakta skolans organisation med skissen nedan, som svarar upp mot
resonemanget att skolans organisation är en funktion av såväl samhällelig som aktörsmässig
styrning. Med begreppet ”tvångsorganisation” avser Berg det faktum att det råder skolplikt för barn
som är bosatta i riket. Berg menar med ”professionell organisation” att om man utgår från de
anställda- deras utbildning, specialisering på uppgifter bland dem o s v- framstår skolan som en
professionell organisation; de anställda har en förhållandevis lång utbildning som bygger på
gymnasieskola eller motsvarande. Bland de anställda finns som en sammanhållande kraft bestämda
attityder, värderingar och normer som avgör vad som är rätt och orätt- en sorts outtalad, men
existerande yrkeskodex, som förmedlar och upprätthålles av bl a utbildningen. Med utgångspunkt i
det sätt på vilket skolan leds (förvaltas, administreras), ärenden bereds och handläggs och beslut
fattas och verkställs, kan skolan beskrivas som en ”byråkratisk/administrativ organisation”. Detta
innebär bl a att det finns klara mönster för hur makt och ansvar fördelas, fast uppbyggda rutiner för
hur olika slag av ärenden skall skötas och detaljerade föreskrifter om hur olika situationer skall
behandlas (Ibid., s. 95).

Figur 2 : Skolorganisationen som en funktion av styrning (Berg, 1981, s. 96)

Berg menar att skolorganisationen är en funktion av den styrning som såväl samhälle som skolans
aktörsnivå utövar. Betydelsefulla i sammanhanget är också skolans tradition och historia. Berg
understryker att när han talar om att utveckla en teori för skolan som organisation, avses att gradvis
bättre förstå de styrprocesser, som konstituerar den komplexa skolorganisationen:
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Figur 3 : Skolan som organisation- en funktion av styrning (Berg, 1981, s. 133)

4 Analys av styrdokument

4.1 Nationella mål för grundskolan och skolbiblioteket i grundskolan

4.1.1 Skollagen

Skollagen är den lag som innehåller ”grundläggande bestämmelser om skolan: föreskrifter om barns
och ungdomars rätt till utbildning, om skolplikt, om grundskolan och gymnasieskolan och
motsvarande skolformer samt om skolhälsovård” (Nationalencyklopedin, band 16, s.557).
”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i
landet den anordnas (1 kap 2 §). Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen”
(Lpo 94, 1998, s. 6).

I första kapitlet, andra paragrafen i skollagen (SFS, 1985:1100), finns de grundläggande
bestämmelserna om hur det offentliga skolväsendet för barn och ungdom skall utformas. Alla barn
och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning och, inom varje skolform, få en likvärdig
utbildning. Skolan skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med hemmen,
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I
utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.

I andra kapitlet i skollagen, ”Den kommunala organisationen för skolan”, står i åttonde paragrafen:

”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur
kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de
åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan.
Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen” (SFS, 1990:1477).
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Skollagen nämner inte skolbibliotek, men framhåller vikten av likvärdig utbildning inom varje
skolform, oavsett var i landet den anordnas. Skollagen överlåter därmed till andra myndigheter att i
styrdokument fastställa en jämn kvalitet vad gäller alla skolbibliotek i Sveriges grundskolor.

4.1.2 Grundskoleförordning

I grundskoleförordningen står i fjärde paragrafen under rubriken ”Allmänna föreskrifter” (SFS,
1994:1194):

”Grundskolan skall ha ändamålsenliga lokaler. Den skall också ha utrustning som behövs för en
tidsenlig utbildning.
I bibliotekslagen (SFS, 1996:1596) finns bestämmelser om skolbibliotek i grundskolan” (SFS,
1994:1194).

Grundskoleförordningen hänvisar till bibliotekslagen vad gäller skolbibliotek i grundskolan, och
framhåller rent allmänt att det är viktigt med lokaler och utrustning för en tidsenlig utbildning.

Sett mot bibliotekslagen tillför grundskoleförordningen enbart krav på lokaler och utrustning, om
än i allmänna ordalag. Sammantaget ger grundskoleförordningen ett brett tolkningsutrymme för
utformningen av skolans biblioteksverksamhet.

4.1.3 Läroplan

Läroplanen bygger på skollagen. Läroplanen uttalar sig om skolbiblioteket under rubriken ”2.8
REKTORS ANSVAR” (Lpo 94, 1998, s. 18):

”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn
det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella
målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp
och utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala
arbetsplanen. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av
god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer
och andra hjälpmedel.”

I utgångsläge från skollagen lägger läroplanen stort ansvar på rektor för att nå de riksgiltiga målen.
Läroplanen ställer inget krav om skolbibliotek, utan nämner det som ett exempel i det stöd som
rektor kan ha i utformningen av skolans arbetsmiljö.
Eftersom skollagen föreskriver en likvärdig utbildning i grundskolan över hela landet, kan det med
fog anses att rektor har ett ansvar att besitta god kunskap om standardnivån på landets
skolbibliotek. Rektor befinner sig i toppen av hierarkin på skolans aktörsnivå, och därför har rektors
inställning om skolbibliotek stor betydelse för skolorna inom det aktuella rektorsområdet.

4.1.4 Skolplan
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”De mål och riktlinjer för utbildningen som anges i skollagen, läroplanen och kursplanerna skall
konkretiseras i den lokala planeringen. Av skolplanen, som antas av kommunfullmäktige, skall de
åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de riksgiltiga målen för skolan framgå”
(Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s.13).

Eftersom skolbiblioteksverksamheten inte konkretiseras i skollag eller läroplan, följer att
skolbibliotekets status i den lokala skolplanen blir helt beroende av den uppfattning, som
kommunfullmäktige har om skolbibliotek för att kunna uppnå de riksgiltiga målen för skolan.

4.1.5 Lokal plan

 ”I den lokala arbetsplanen skall den enskilda skolan ange hur målen skall förverkligas och hur
verksamheten skall utformas och organiseras. Där anges således mål för verksamheten som helhet.
Lärarna utformar tillsammans med eleverna undervisningsmål. Dessa mål och olika elevgruppers
behov och förutsättningar är utgångspunkten för val av arbetsätt” (Ibid., s. 13).
I Lpo 94 under rubriken ”2.8 REKTORS ANSVAR” står att ”Rektorn ansvarar för att en lokal
arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de
nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen” (s.18).

Direktiven för den lokala skolplanen går rakt tillbaka till läroplanen, och därför kan man tillmäta
den enskilda skolan en relativt stor frihet att själv utforma skolbiblioteksverksamheten. Denna
frihet har dock sin begränsning i att skolans resultat skall följas upp och utvärderas bl a mot målen i
den av kommunfullmäktige antagna skolplanen. Den lokala skolplanen har sålunda två styrande
dokument, dels läroplanen och dels kommunens skolplan. Därför finns förutsättningar för olika
tolkningar vad gäller skolbibliotek, när den lokala skolplanen upprättas.

4.1.6 Bibliotekslagen

Bibliotekslagen ”innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet” (SFS, 1996:1596).
Hit hör skolbiblioteket. I fem paragrafer i bibliotekslagen uttalar sig lagtexten om skolbiblioteket:

”5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av
material för utbildningen” (Ibid.).

”7 § Kommunerna svarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen svarar för
länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap.
Staten svarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan
biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten” (Ibid.).

”8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl. a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov” (Ibid.).

”9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning” (Ibid.).
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”10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten
finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens
förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att
erbjuda låntagarna en god biblioteksservice” (Ibid.).

Bibliotekslagen säger inte klart ut att skolorna skall ha renodlade skolbibliotek. Däremot sätter
bibliotekslagen upp många mål för skolans biblioteksverksamhet. Exempelvis talas om att skapa
intresse för fortsatt läsning av litteratur och att tillgodose utbildningsmaterial, böcker och
informationsteknik. Bibliotekslagen föreskriver även ett nätverk med bl a läns- och
högskolebibliotek samt lånecentraler, som avgiftsfritt skall samverka med skolväsendet för att
erbjuda låntagarna god biblioteksservice.

Sammanfattningsvis kräver bibliotekslagen väsentliga och genomgripande åtgärder av skolväsendet
vad gäller biblioteksverksamheten. Däremot ges kommunerna en frihet att själva utforma medlen
för att nå målen.

4.1.7 Styrdokument i ljuset av Bergs teori

I en övergripande sammanfattning av styrdokumenten kan man se att riktlinjerna för skolans
verksamhet ges i de nationella målen utformade av riksdagen, medan ansvaret för det praktiska
genomförandet läggs på det lokala planet. Det lokala inflytandet blir starkt, i synnerhet som de
nationella riktlinjerna ger tolkningsutrymme vad gäller det praktiska utförandet. Bergs teori om
skolväsendets organisation som komplex och konfliktfylld, där den enskilda skolans tradition och
kultur utgör en stark maktfaktor, blir än mera giltig, när ansvaret för skolans praktiska arbete flyttas
från nationell till lokal nivå. Det förstärker makten hos den enskilda skolans tradition och kultur,
och det skapas större förutsättningar för intressekonflikter i den enskilda kommunen och vid den
enskilda skolan. I och med den relativt nya bibliotekslagen tillfördes skolbiblioteken ytterligare ett
styrdokument. Risken med flera lagskrivningar runt skolbiblioteken är att olika lagar kan komma att
stå i konflikt med varandra. Detta kan till följd få utökade tolkningsutrymmen med påföljande
intressekonflikter och i slutändan olycklig stagnation för skolbibliotekens utveckling.

5 Grundskolans kommunalisering

Gunnar Berg lade fram sin avhandling om skolan som organisation 1981. Sedan Gunnar Berg lade
fram sin teori om skolans organisation har förutsättningarna för verksamheten i grundskolan
förändrats.

Från 1991 har kommunerna fått överta ansvaret för att genomföra verksamheten i grundskolan.
Detta innebär följande: Kommunen är skyldig att för de mål och riktlinjer för utbildningen som
anges i skollagen, läroplanen samt kursplanerna konkretisera dessa i den lokala planeringen
(Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 13). I detta ansvar
ligger att kommunfullmäktige är skyldigt att anta en skolplan som visar hur kommunens
skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som
kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen
skall också kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen (SFS, 1990:1477).
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I en lokal arbetsplan skall den enskilda skolan ange hur målen skall förverkligas och hur
verksamheten skall utformas och organiseras. Där anges målen för verksamheten som helhet.
Lärarna utformar tillsammans med eleverna undervisningsmål. Dessa mål och olika elevgruppers
behov och förutsättningar är utgångspunkten för val av arbetssätt (Information om 1994 års läroplan
för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94, s. 13).

Gunnar Berg anser, som tidigare nämnts på s. 15, att det finns åtminstone sex hierarkiska nivåer i
skolsystemet:

Idag, år 2004, existerar inte längre Skolöverstyrelse och länskolnämnder. Dessa har ersatts av
Statens Skolverk och Myndigheten för skolutveckling (För Skolverkets organisationsmodell se
bilaga 1)

Skolverket, egentligen Statens skolverk, är en central förvaltningsmyndighet för det svenska
skolväsendet. Skolverket inrättades 1991 som ett led i den omstrukturering av den offentliga
sektorn som bl a präglas av övergång ‘från regelstyrning till mål- och resultatstyrning’
(Nationalencyklopedin, band 16, s. 558). Samtidigt upphörde Skolöverstyrelsen och
länskolnämnderna. Viktigaste uppgiften för Skolverket är nationell uppföljning och utvärdering av
skolverksamheten. Skolverket består av en central enhet belägen i Stockholm och av en
fältorganisation spridd i landet. Verksledningen är bestående av en generaldirektör och en
överdirektör (Ibid.).

I informationsbladet ”En kort presentation av nya Skolverket” står att Skolverkets granskande
uppgifter nu görs tydligare och skiljs från den utvecklingsstödjande verksamheten. Myndigheten
delas nu upp i två myndigheter; Statens Skolverk och Myndigheten för skolutveckling. Syftet med
denna förändring är att kontrollen av skolornas måluppfyllelse skall förstärkas för att främja en
utbildning av god kvalitet över hela landet.

5.1 Lärarna

När grundskolan kommunaliserades 1991 flyttades kraven i form av de mål och riktlinjer som
staten satte upp nedåt i Bergs hierarkiska indelning av skolsystemet i sex nivåer: Från ”Regering
och riksdag (huvudman)” till ”Skolverket”, ”Kommunal skolstyrelse och skolförvaltning
(exekutiv)”, ”Skolledning (exekutiv)”, ”Lärare och övrig skolpersonal (anställda)” och ”Elever”.

Lärarna i grundskolan är en yrkesgrupp som har fått erfara 90- talets omorganisation av skolan
enligt en artikel i ”pedagogiska magasinet” där en lärares 40- åriga upplevelser av sin yrkesbana i
skolan tecknas. ‘Nedskärningar, sammanslagningar, barn som kallar henne för ‘hörru du du’ och
pappor som kommer ensamma på föräldramöten är några av de saker som hänt.’ står det i ingressen
till artikeln där Ingrid Jonsteg blickar tillbaka på sina fyrtio år som lärare (Lekberg, 2002, s.17- 20).
.
Ingrid Jonsteg tecknar kanske en bild som många lärare upplevt från 90- talets skola i denna artikel
från 2002.:’- Tid är en bristvara för både lärare och barn. Känslan att inte räcka till har blivit mer
och mer påtaglig, säger hon’ (Ibid., s. 17f). Utan att exakt kunna sätta fingret på vad som hände,
tror Ingrid Jonsteg att en av anledningarna kan vara att skolan kommunaliserades 1990. Då växte
nya arbetsformer fram och allt mer ansvar lades ut lokalt med statliga mål utan riktlinjer, menar
Ingrid Jonsteg  (Ibid., s. 18f). Ingrid Jonsteg går i tillbakablickandet av sin yrkeskarriär även
tillbaka till 1980- talet och menar att politiska beslut som handlar mer om ekonomi än barnens
bästa som t ex SIA- skolan och sammanslagningen av skola och fritis i början av 1980- talet varit
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många under åren.

Med artikeln om Ingrid Jonstegs 40- åriga yrkesliv med flera olika förändringar i grundskolan
under en relativt kort tidsperiod i tankarna, inser man att kraven på lärarna är många, och att nya
projekt hela tiden dyker upp. Det ger en ökad förståelse för att lärare, såsom Ingrid Jonsteg i denna
artikel, kan uttrycka resignation och frustration inför krav och eviga förändringar. Bergs teori om
skolan som en komplex organisation är lätt att applicera på artikeln om Ingrid Jonsteg, där flera
intressesfärer skall samsas om utrymmet. Man får en ökad förståelse för att många lärare har varit
med förr, sett projekt komma och gå utan att leda till radikala förbättringar för elever och lärare.

5.2 Bibliotekarierna

”Problemet med bibliotekarier, om jag får säga så, är att de vill ta över världen” (Min övers.),
säger en överlärare i ett citat hämtat från en bibliografi över skolbiblioteksforskning (Goméz,
1993).
Som senare framgår under rubriken Forskning om skolbibliotek, kan bibliotekarien spela en mer
eller mindre inflytelserik roll på skolbiblioteket och dess verksamhet.
Inom skolorganisationen verkar aktörer, som har olika intressen enligt Gunnar Berg (Se Teori).
Som en följd av bl a detta finns det olika uppfattningar om hur skolans mål kan tolkas. Dessa
uppfattningar leder inte sällan till konflikter mellan olika grupper och individer på aktörsnivån. Det
är naturligt att ytterligare en intressent, i det här fallet bibliotekarierna, kan vara med och påverka
situationen. Skolbibliotekarien Brigitte Kühne erfar hur hon och hennes kollega från att ha varit
viktiga personer för en klass vid ett lärarbyte övergår till att bli behandlade ”som luft”.
Trots det stöd från skolledning som Brigitte Kühne och hennes kollega hade, var det svårt att göra
något åt klassens negativa inställning mot bibliotekarierna när de inte hade klasslärarens stöd. Detta
var i början av 1980- talet (Se Forskning om skolbibliotek, Brigitte Kühne, s. 31).
Några år senare, 1994, vittnar skolbibliotekarien Monica Nilsson vid Beringskolan i Örkelljunga
om det helhjärtade stöd som hon fått från rektor och även lärare, då de haft en positiv
grundinställning till utveckling av skolbiblioteksverksamheten. Nilsson beskriver en situation där
man trots ett ekonomiskt kärvt klimat tillsammans bestämt sig för att satsa på sin
skolbiblioteksverksamhet (Nilsson, 1999, s.18).

5.3 Egna reflektioner över lärares och bibliotekariers arbetssituation

I en eftertanke om lärarnas och skolbibliotekariernas arbetssituation i skolans organisation kan jag
se en klar förändring efter skolans kommunalisering. I denna reformering av skolans arbete har
större ansvar och frihet lagts på kommunerna för att nå läroplanens mål.

Detta har dels fått till följd att kommunerna sinsemellan gör olika tolkningar hur man skall kunna
nå läroplanens mål och dels att skolledare och politiker inom samma kommun har olika
uppfattningar om skolans arbete. Genom att varje kommun upprättar en lokal skolplan och även att
varje rektorsområde har sin egen plan, säger det sig självt att arbetssätten skiljer sig åt i en
jämförelse kommunerna emellan.

Till detta kommer även att en del skolledare önskar en återgång till ett mera centralstyrt
skolväsende, jag kan se en resignation över alltför många statliga direktiv som den enskilda
kommunen varken har råd eller personalresurser att genomföra.
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Lärarnas och skolbibliotekariernas arbetssituation är helt beroende av i vilken av landets kommuner
de tjänstgör. Det pedagogiska arbetet i skolan är till stora delar beroende av vilken inställning de för
tillfället tjänstgörande skolledare har. Exempelvis kan en progressiv skolledare under några år
skapa goda förutsättningar för ett undersökande arbetssätt i undervisningen med skolbiblioteket i
centrum. När denne skolledare sedan lämnar den aktuella kommunen, kan skolbiblioteket komma
att reduceras till betydelselöshet i det pedagogiska arbetet.

I ett par av de undersökningar jag tagit del av är bibliotekens personal omplacerad från andra yrken
och saknar professionell kompetens som bibliotekarier. Detta får dels till följd att denna personal
inte har yrkeskunskap att utveckla biblioteket pedagogiskt och dels kan jag på goda grunder anta att
denna personal känner sig stå i en beroendeställning och därmed har svårt att hävda bibliotekets
betydelse.

I en personlig reflektion har jag under åren förundrats över alla de pedagogiska försök som ständigt
förekommer i skolor landet runt. I tidningsartiklar kan man läsa hur lyckade alla dessa försök är och
att de alla har haft ett gott pedagogiskt utfall. Med alla dessa lyckade försök skulle man ju kunna
anta att skolväsendet kunde komma till ro med väl utarbetade arbetsrutiner. Men icke! Dessa
pedagogiska försök, alla mycket lyckade, fortsätter år efter år.

Givetvis skapar detta en ryckig och arbetstyngd situation för skolans personal. Man varken hinner
eller orkar ta del av alla dessa skolväsendets pedagogiska försök. Jag kan på goda mänskliga
grunder anta att såväl lärare som skolbibliotekarier skapar egna arbetsmodeller för att klara av
arbetssituationen.

Jag förvånas dock över lärarnas passiva hållning i yrkesrollen. Istället för att hävda yrkesrollen
utifrån ett pedagogiskt perspektiv, tycks lärarna istället anpassa sig till skolans kultur och till
skolledningens utformning av undervisningen. Naturligtvis borde lärarna lyfta fram den
pedagogiska kompetens som man besitter. Detta skulle givetvis stärka skolans ideologiskt
pedagogiska utveckling och därmed ge skolbiblioteket högre status. Det är för mig obegripligt att
lärarna, som utgör en stor yrkesgrupp på skolan, tar fram sitt missnöje mellan skål och vägg istället
för att öppet tala för den pedagogiska yrkesrollen. Icke minst borde man på ett helt annat sätt än vad
som sker stödja skolbibliotekarien i det pedagogiska arbetet.

Utbildade bibliotekarier skulle, till skillnad mot omplacerad personal, kunna vara mer aktiva att
ställa krav på sin arbetssituation. Som informations- och litteraturspecialist är bibliotekarien unik i
sitt slag inom skolan. Lagar, förordningar och måldokument pekar idag i en riktning där
bibliotekarien behövs i skolundervisningen. Kan det vara så att bibliotekarien saknar en egen grund
att stå på för att hävda sin plats i en så komplex organisation som skolan, enligt Gunnar Berg, sägs
vara. Medan lärarna har sin roll klar sedan decennier har bibliotekarien inte bilden klar för sig var
han eller hon hör hemma i skolans komplexitet och detta kan utgöra ett hindrande element när
bibliotekarien skall slåss för sin plats och visa på sin kompetens. Här måste bibliotekarien förlita sig
på sin egen personliga drivkraft i organisationens komplexitet.

Skolbibliotekarien har givetvis svårt att hävda yrkeskompetensen i och med att man står ensam i
yrket på skolan. Utan stöd från skolledning och lärarkåren skall det till en mycket stark individ för
att hävda skolbibliotekets betydelse. Det kan finnas en och annan sådan stark individ som lyckas,
men som helhet måste man konstatera att skolbibliotekariens ställning i den svenska skolan är
mycket låg.
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När detta har pågått så många år, och när skolbibliotekens utveckling på grundskolan är långsam,
förvånar det mig att skolbibliotekarierna inte bildar en stark yrkeskår. Denna yrkeskår skulle utifrån
lagstiftning och riktlinjer kunna skapa en policy för yrket, och i förhandling med respektive
skolledning, helst med stöd av ombud, hävda yrkets integritet och betydelse. Skolbibliotekarierna
borde enligt min åsikt snarast sluta sig samman i en yrkeskår, dels för att stärka sin egen ställning
inom skolväsendet och dels för att på ett aktivt sätt kunna bidraga till skolans utveckling.

5.4 Skolbiblioteksverksamhetens behov i grundskolan

Grundskolans biblioteksverksamhet är i behov av utbildad och kompetent personal. Detta motiveras
av ett flertal inslag i läroplanen, som föreskriver en likvärdig utbildning inom grundskolan (Lpo 94,
1998, s. 6). Några exempel på ovan nämnda inslag i läroplanen är skolans uppdrag att främja
lärande ”där individen stimuleras att inhämta kunskaper” (Ibid., s.7). Vidare att ”eleverna skall
kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb
förändringstakt” (Ibid.). Bland målen i grundskolan finns kunskaper om medier och deras roll,
kompetens att använda informationsteknik samt att inneha fördjupade kunskaper inom några
ämnesområden (Ibid., s. 12).

Det är rektors ansvar att grundskolans mål uppnås. Bland rektors ansvarsområde kan nämnas att
utforma skolans arbetsmiljö ”så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet
och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t. ex. bibliotek, datorer och andra
hjälpmedel” (Ibid. s.18f). Rektor har även ansvar för att ”personalen får den kompetensutveckling
som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter” (Ibid., s.19).

Allt detta sammantaget och med hänvisning till bibliotekslagens föreskrifter om nätverk med bl a
läns- och högskolebibliotek samt lånecentraler blir det till en osannolikhet att personal utan hög
bibliotekskompetens skulle kunna föra upp skolans biblioteksverksamhet till de mål, som
läroplanen föreskriver. Det är även sannolikt att den personal inom grundskolans
biblioteksverksamhet, som saknar kompetens, dels saknar förutsättningar att arbeta professionellt
och dels genom sin beroendeställning gentemot arbetsgivaren får mycket svårt att hävda biblioteks
betydelse i undervisningen, detta i synnerhet när ekonomiska medel skall fördelas inom ett lokalt
skolväsende.

Det blir därför till nära nog en självklarhet att skolbiblioteksverksamheten inom grundskolan är i
stort behov av kompetent personal för att den enskilda skolan skall få den kvalitet som genomsyrar
de mål som läroplanen anger.

5.5 Kommunaliseringens konsekvenser i ljuset av Gunnar Bergs teori

Staten är formellt skolans yttersta uppdragsgivare, medan verkställighetsansvaret i huvudsak
hanteras av den kommunala förvaltande nivån. I detta ansvar ligger bl a att fördela tillgängliga
resurser och att arbeta fram en kommunal skolplan, där det skall framgå hur kommunen avser att
förverkliga nationella läroplansmål. Skolplanen skall vara så konkret att den är utvärderingsbar.
Kommunens politiska ansvar inom skolans område skall utövas av en nämndorganisation vars
uppbyggnad kommunen själv beslutar om. ”Staten kontrollerar och utvärderar genom Skolverket att
kommunerna bedriver en verksamhet som svarar mot det statliga uppdraget” (Berg, 1999, s. 206f).
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Den nya läroplanen innebär att skolan lokalt får större möjlighet att fatta beslut om hur arbetet
bedrivs och organiseras (Information om 1994 års läroplan för det obligatorisk skolväsendet Lpo
94, s.10). Gunnar Berg menar att det nya decentraliserade resultat- och målstyrda skolväsendet
öppnar för det vi kallar en utvidgad lärarprofession och även öppnar för en mångfald kommunala
verksamhetsinriktningar. Den nya läroplanen öppnar även för olika kommunala
verksamhetsmöjligheter, något som Gunnar Berg anser utgöra ”en grogrund för en kommunal
maktkamp om det tillgängliga handlingsutrymmet” (Berg, 1999, s. 234). När staten överger
detaljstyrningen av skolväsendet och överlämnar styrningen till lokal nivå, blir följden att skolans
redan nu komplexa och konfliktfyllda organisation tillförs ytterligare en grogrund för maktkamp om
handlingsutrymmet på kommunal nivå. Berg beskriver redan före kommunaliseringen av skolan
dess komplexa och konfliktfyllda organisation (Berg, 1981).

6 Forskning om skolbibliotek

I min föresats att blottlägga och analysera organisatoriska och politiska förhållanden bakom
grundskolans biblioteksverksamhet har jag undersökt och analyserat tre arbeten om skolbibliotek.
Dessa arbeten är redovisade i den ordning som urvalet har skett. Det är Inger Holmquist och
Kristina Jilcke ”Mål och riktlinjer eller den goda viljan Vad är det som styr skolbiblioteks-
verksamheten i tre kommuner?”, Brigitte Kühne ”BIBLIOTEKET- SKOLANS HJÄRNA?
Skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan” och Roselill
Rapp ”Är skolbiblioteket viktigt? En undersökning bland elever, lärare, skolbibliotekarie och
skolledning om deras attityder, behov och förbättringsförslag på en 7- 9 skola i Bergslagen”.

Holmquist och Jilcke har i en undersökning frågat sig vad som styr biblioteksverksamheten. Genom
en kvalitativ metod med intervjuer har författarna försökt ge en bild bl a vad som styr
biblioteksverksamheten, och om denna verksamhet är en del av skolans organisation. Rapp har i sitt
arbete sökt ringa in de attityder som elever och lärare har till skolbiblioteket. Rapp har använt såväl
en kvantitativ metod med enkätundersökningar som en kvalitativ metod med intervjuer.

Dessa två arbeten har många likheter med varandra i utförandet, medan Brigitte Kühnes arbete har
en annan karaktär. Kühne har i ett treårigt projekt aktivt verkat i en kommun med syftet att integrera
skolbiblioteksverksamheten i undervisningen. Kühnes arbete är mera omfattande än de två övriga.
Det är ett stort praktiskt arbete, och genom detta arbete ges även en god bild av de krafter som styr
biblioteksverksamheten i det rektorsområde, där Kühne driver sitt projekt. Även om det finns
många egenvärden i Holmquists och Jilckes och Rapps undersökningar, kan man säga att Kühnes
avhandling i många stycken överlappar dessa två arbeten.

6.1 Inger Holmquist och Kristina Jilcke: ”Mål och riktlinjer eller den goda viljan”

Inger Holmquist och Kristina Jilcke har i en undersökning i tre kommuner frågat sig vad som styr
skolbiblioteksverksamheten. Deras frågeställning utmynnar i tre delfrågor: ”Vilken betydelse har
den lokala skolkulturen för skolbiblioteksverksamheten i de tre kommunerna?”, ”Vilken betydelse
har måldokumenten för styrningen av skolbiblioteket i de tre kommunerna?” samt ”Är
skolbiblioteket en aktiv del av skolans organisation?” (Holmquist och Jilcke, 1999, s. 4).
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Undersökarna har dels läst in litteratur och tidigare forskning och dels använt en kvalitativ metod
med intervjuer (Ibid., s. 4ff). Här nedan redogörs för intervjuerna vid Askeholms skola, en
högstadieskola i en mindre landsortskommun (Ibid., s. 29). Förvaltningschefen är rektor för
samtliga skolor i kommunen, tillika ansvarig för kultursektorn. De olika skolornas yttersta ansvar
ligger på biträdande rektorer.

Holmquist och Jilcke har intervjuat ordföranden i bildningsnämnden, förvaltningschefen,
Askeholms skolas biträdande rektor, nedan benämnd rektor, och skolans biblioteksansvarige (Ibid.,
s. 29ff). Dessa personers utsagor ger mig en bild av skolans organisation visavi dess
skolbiblioteksverksamhet att ställa i analys efter Bergs modell.

Kommunen med Askeholms skola, kommunens enda högstadieskola, har i sin skolplan ambitionen
att skola in eleverna i användandet av bibliotek. Man vill erbjuda böcker av god kvalitet för att vara
en resurs i alla skolämnen. Planen föreskriver även SAB:s klassifikationssystem  av skolbibliotekets
böcker (Ibid., s. 29).

Vid samtal med ordföranden framkommer att denne känner till bibliotekslagen, dock ej dess
innehåll (Ibid., s. 29ff). Han tycker att bibliotekslagen ska borga för likvärdiga skolbibliotek runt
om i landet. Ordföranden är positivt inställd till skolbiblioteket. Han menar att man borde ha ett
gemensamt register tillsammans med folkbiblioteket, vara uppkopplad till BTJ för att kunna söka
snabbt. Ordföranden känner inte till hur de lokala skolorna satsar på biblioteken, men han anser det
som viktigt att politikerna engagerar sig för skolbibliotek för att få del av de kommunala pengarna.
Han känner även till att man kan få medel av Statens kulturråd. Ordföranden menar att det har skett
en positiv utveckling av Askeholms skolbibliotek, och han anser att samarbetet mellan politiker och
tjänstemän är gott.

Ordföranden är positiv till kommunernas större ansvar och frihet i skolverksamheten. Dialogen med
Skolverket är bättre än den man tidigare hade med länsskolnämnden. Skolverket har också besökt
Askeholms skola och gett skolplanen ett gott betyg. ”I kommuner som inte har den klass och
kvalitet på skolbiblioteket som vi har, får problem, säger ordföranden” (Ibid., s. 30).

Förvaltningschefen säger sig vara väl förtrogen med bibliotekslagen, som han menar alltid har
funnits. Han läser direktiv från regering och riksdag samt information från länsbiblioteket.
Förvaltningschefen är missnöjd med att staten lägger kostnader på kommunerna. ”När man jobbar i
kommun är man ganska körd på att staten lägger över plikter och kostnader på kommunerna utan att
skicka med några pengar” (Ibid., s. 31).

Denna inställning ger förvaltningschefen uttryck för flera gånger under intervjun. Han anser det
vara till nackdel för skolan och dess bibliotek att staten inte längre i detalj reglerar skolans
verksamhet, så att alla delar får pengar. Själv intar förvaltningschefen en tämligen passiv hållning
angående ekonomiska medel till de olika skolenheterna. Han anser att de lokala skolenheterna
själva ska välja hur de vill använda pengarna. ”Man får inte peta för mycket, då tappar de sugen,
säger han” (Ibid., s. 33).

Kommunens skolor har inga lokala arbetsplaner. Förvaltningschefen tycker att det är bra att
undersökarna frågar efter det, eftersom detta i sig själv bidrar till att aktivera för att få tillstånd
lokala arbetsplaner (Ibid., s. 31ff).

Samarbetet mellan nämnden och förvaltningen fungerar bra, enligt förvaltningschefen, som dock
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tillägger att det inte finns något särskilt intresse för skolbiblioteket. Man har dock sett till att
bibliotekslagen bifogades budgetförslaget, ”så att det ska hänga med ända upp”. När många vill
spara är det viktigt att hålla på det som är lagstadgat.

Bibliotekslagen har fört med sig att kommunen, vid sidan av den vid skolbiblioteket anställde
biblioteksassistenten, låtit utbilda en person till bibliotekarie för att vara skolorna behjälplig med
biblioteken. Förvaltningschefen anser dock att skolbiblioteken har rustats ner efter skolans
kommunalisering, och att införandet av IT därför blir en tung belastning.

Vad gäller skolbibliotekens utveckling förlitar sig förvaltningschefen på eldsjälar, som han anser
behövs (Ibid., s. 33). Vidare tror förvaltningschefen att staten som han säger ”tar tillbaka skolan”
om det ska vara en likvärdig skola för alla i landet. Han anser dock samtidigt att staten inte kan
åstadkomma mera än de som bor i kommunen. ”Garanterat, de har inte en suck” (Ibid. s. 33).

Skolans rektor känner inte till vad som står i bibliotekslagen om skolbibliotek (Ibid., s. 33ff). Han
anser att kommunens skolplan borde ha mera av uttalade mål och visioner. Visserligen fungerar
verksamheten nu, menar rektorn, men det måste finnas en koppling mellan nationella och lokala
mål. Högstadiets lokala plan bör även ha en koppling till mellanstadiet och gymnasiet.

I och med undersökarnas ankomst till skolan, börjar man tänka på en handlingsplan för biblioteket.
Rektor anser att detta är viktigt men säger också att det är svårt att hinna och orka med att utarbeta
en arbetsplan i små kommuner. Rektor påtalar att det är svårt att få med eleverna i planeringsarbetet
p g a att eleverna skall vara med i så mycket annat såsom elevråd, bokråd, cafeteria m m. Det sker
ingen egentlig utvärdering av skolbiblioteksverksamheten.

Skolans utvärdering har inte fungerat bra, och detta beror enligt rektor på att man inte har en
tillräckligt bra arbetsplan. Skolverkets utvärderande roll anser rektor bara handla om politik, en flört
med väljarna.

Rektor anser att skolbiblioteket är mycket beroende av den från städarbete omplacerade
biblioteksansvarige, som har en personlig lön. Rektor säger att kommunen inte skulle ge skolan
medel för att anställa en bibliotekarie, om denna personliga tjänst upphörde.

Bokinköpen till biblioteket sköts av skolans biblioteksassistent. Han har fria händer, men eftersom
rektor är intresserad av biblioteket, samråder de ofta.

Skolbiblioteket är katalogiserat enligt det gamla kortsystemet, och rektor tycker att det fungerar så
bra, att det inte finns behov av att koppa upp alla kommunens böcker i en databas för att kunna
söka. Kommunbiblioteket utnyttjas sällan av skolan, men samarbetet fungerar bra. Skolans lärare
visar enligt rektor inget större engagemang runt skolbiblioteket.

Skolans biblioteksassistent, som är omplacerad från städarbete, håller biblioteket öppet fyra timmar
per dag, den halvtid han har (Ibid., s.35f). Biblioteksassistenten vill inte ha in IT i biblioteket, han
kommer då inte att kunna övervaka vad eleverna gör på datorerna.

Biblioteksassistenten anser det vara viktigt att biblioteket är välskött med vackra och inplastade
bokomslag. Han skyltar med nya böcker för att locka till läsning. Han har inte varit iväg på någon
kurs och träffat andra skolbibliotekarier. Han vill åka till bokmässan i Göteborg, det skulle vara
intressant.
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Biblioteksassistenten tycker inte att det behövs någon handlingsplan, det fungerar bra ändå.

6.2 Analys

Gunnar Bergs jämförelse mellan organisationerna i företag och skola kommer i djup relief, när man
ser på ledningsgruppen i kommunen med Askeholms skola. Medan medarbetarna i ett företag är
tvingade att nå en homogen uppfattning i verksamheten för att nå framgång, kan biblioteket i
Askeholms skola fortleva, trots att de som skall leda biblioteket har helt motsatta uppfattningar i
fundamentala frågor. Denna ledningsgrupp visar upp en hel provkarta av divergerande
uppfattningar.

Konflikten ligger dold under ytan, eftersom man inte öppet diskuterar med varandra. I ett
tankeexperiment kan man därför fråga sig hur ordföranden, förvaltningschefen och rektor skulle
kunna nå samsyn om skolbiblioteket. Ett exempel av tyngd är ordförandens uppfattning att
kommunaliseringen av skolan är mycket bra, medan förvaltningschefen inte ser någon bra
utveckling av skolan, om inte staten tar tillbaka ansvaret.

Den betydelse utifrån aktörsnivån, som Berg tillmäter den svenska skolans tradition och historia,
gäller till stora delar vid Askeholms skola. Bilden är dock inte helt entydig, kommunen har genom
bibliotekslagens tillkomst låtit utbilda en bibliotekarie för att stötta skolbiblioteken. Men där
upphör i stort sett influenserna utifrån.

Av tradition fortsätter man att driva biblioteket utan någon handlingsplan. De intervjuade har alla
olika uppfattningar om bibliotekets skötsel och möjliga användningsområden. Kunskapen om
bibliotekslagens innehåll är bristfällig. Förvaltningschefen är inte beredd att använda sig av
nationella mål och riktlinjer för att föra biblioteket framåt, han förlitar sig helt på lokala eldsjälar.
Det framkommer inte att någon av de intervjuade har tagit intryck av läroplanens mål och
intentioner. Detta styrks också av att skolans rektor anser att kommunens skolplan borde ha mera av
nationella mål och visioner.

Berg hävdar att samhällets styrning av skolan kan ses från två skilda utgångspunkter, administrativa
och pedagogiska, och att dessa två styrsystem inte alltid är samordnade, utan tvärtom står i konflikt
med varandra. Vid Askeholms skola har man tagit till sig samhällets styrning såtillvida att man i
skolplanen har skrivit ner ambitioner för skolbiblioteket, och att man har låtit utbilda en
bibliotekarie för skolbiblioteken och att man har tillfogat bibliotekslagen till kommunens
budgetansvariga.

På papperet har Askeholms skola tagit hänsyn både till den administrativa och den pedagogiska
styrningen. Holmquists och Jilckes undersökning visar emellertid att den administrativa styrningen
av skolbiblioteket har en klar dominans över den pedagogiska. Den administrativa styrningen är rak
och synlig genom ovan redovisade åtgärder.

I den pedagogiska styrningen finns ett såpass heterogent konglomerat av olika synpunkter, att man
kan anse att denna styrning helt saknar kraft. Snarare än att påstå att de två styrsystemen står i
konflikt med varandra på Askeholms skola, kan man med fog säga att den pedagogiska styrningen
har en inre konflikt, som gör den kraftlös. Visserligen föreligger förstås en konflikt, när systemen
inte är samordnade, men det är svårt att skatta den här konflikten, när den är så osynliggjord.
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Skolans organisation har en övergripande politisk styrning. Därför kan, enligt Berg, konflikter
uppstå bland aktörer, beroende på sympati eller antipati med denna styrning. I fallet Askeholms
skola illustreras denna konflikt av förvaltningschefen, som närmast ger ett resignerat intryck över
kommunaliseringen av skolan. Förvaltningschefen förväntar sig att staten skall ta tillbaka större
ansvar för skolan. Han har ringa tilltro till att kommunen har ekonomiska medel till utveckling av
skolan.

Ordföranden å sin sida är mycket nöjd med kommunens ökade ansvar och frihet. Han anser att
skolan har större möjligheter till utveckling under nuvarande förhållanden.

Väsentligt i dessa två divergerande synsätt är förvaltningschefens resignerade hållning.
Förvaltningschefen, som är ytterst ansvarig i det praktiska arbetet, har med sin inställning små
möjligheter att entusiasmera skolans övriga personal.

Aktörerna runt Askeholms skolbibliotek formerar sig i en hierarkisk organisation, där varje aktör
har sin roll, vars gränser man ej sätter under prövning. Denna hierarkiska styrning tycks ha funnit
växtkraft i det faktum att ingen aktör är tillräckligt engagerad för att ifrågasätta denna styrning.
Jämsides med denna hierarkiska ordning finns en viss tendens till nätverk. Exempelvis samråder
rektor med biblioteksassistenten om bokinköp. Rektors vilja att skapa en handfast lokal
handlingsplan kan ses som en ansats mot en starkare nätverksorganisation, förutsatt då att alla
skolans aktörer medverkar i skapandet av handlingsplanen.

Samhällets intentioner och styrning av skolbiblioteksverksamheten består bl a av lagskrivningar,
exempelvis bibliotekslag och skollag. Vad gäller skolbiblioteket på Askeholms skola kan man
konstatera att samhällets intentioner inte når fram till den praktiska verksamheten. Det finns ingen
samsyn bland aktörerna om bibliotekets funktion, och den pedagogiska styrningen saknar kraft.
Styrningen av skolbiblioteksverksamheten vid Askeholms skola grundar sig så gott som helt och
hållet dels på skolans egen kultur med lokala normer och värderingar och dels på en
kommunalekonomisk grund. Följden av detta blir att Askeholms skola har ett skolbibliotek som är
helt anpassat till de lokala förhållandena, men som är intill omöjligt att anknyta till de intentioner
som lagstiftarna har haft om skolbibliotek.

Ett exempel på detta är att bibliotekets skötsel såsom öppettider, service etc helt bestäms av
biblioteksassistentens arbetssituation. Andra exempel är att man säger sig vara beroende av lokala
eldsjälar, att skolan saknar lokal handlingsplan likväl som biblioteket saknar handlingsplan. Det är
betecknande att den marginella influens som undersökarna Holmquist och Jilcke utgör, får skolan
att börja agera när det gäller eftersläpande och av samhället efterfrågade planer.

En faktor i skolans organisation är den obligatoriska skolplikten, som Berg betecknar som en
”tvångsorganisation”. Detta stärker skolans heterogena sammansättning, man kan inte förvänta sig
en stark fokusering mot ett mål, när aktörer finns i organisationen genom tvång. Detta kommer till
uttryck, när rektor vid Askeholms skola beklagar sig över svårigheten att få med eleverna i skolans
planeringsarbete.

6.3 Sammanfattning av analys

I en kort sammanfattning kan konstateras att ordföranden och förvaltningschefen har totalt motsatta
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åsikter om skolans kvalitet och utveckling efter kommunaliseringen. Trots detta säger båda att
samarbetet mellan dem är gott. Att lägga märke till är även att undersökarnas frågor tycks animera
förvaltningschefen och rektor att ta itu med vissa eftersläpande åtaganden såsom lokal skolplan och
handlingsplan för biblioteket. Rektorn vill ha mera av mål och visioner och en starkare knytning till
nationella mål samt handfastare handlingsplaner för skolan.

Dessa tre intervjuade personer tillfrågas om bibliotekslagen. Ordföranden och rektor känner till
lagen men ej dess innehåll. Förvaltningschefen säger sig mycket väl känna till lagen, men eftersom
han anser att den alltid har funnits, får man sätta frågetecken om sanningshalten i denna utsaga.

Biblioteksassistentens inställning till skolbiblioteket är allmänt välvillig. Det finns dock inget
ideologiskt tänkande, han ser mest till att biblioteket fungerar och att allt är helt och rent, snyggt
och prydligt. Dock framskymtar att han skulle vara intresserad av fortbildning och mera kontakter
utåt i yrket.

Den pedagogiska styrningen är beroende av att aktörerna har så olika uppfattningar om bibliotekets
funktion. Det finns ett önsketänkande att eldsjälar skall uppenbara sig och ge biblioteket behövlig
styrning. I väntan på detta styrs biblioteket helt administrativt. Bibliotekets personal är obehörig och
saknar kompetens och står dessutom i beroendeställning till skolans ledning. Aktörerna präglas dels
av resignation över bibliotekets status och framtid och dels av full tillfredsställelse att skolan kan
erbjuda ett bibliotek. Dessa olika uppfattningar parat med bibliotekspersonalens bristande
kompetens gör att skolan präglas av stor handlingsförlamning vad gäller skolbibliotekets
utveckling.

6.4 Brigitte Kühne: Biblioteket- skolans hjärna?

I sin akademiska avhandling ”BIBLIOTEKET- SKOLANS HJÄRNA? Skolbiblioteket som resurs i
det undersökande arbetssättet på grundskolan” från 1993 redogör Brigitte Kühne för ett treårigt
projekt med syfte att integrera skolbiblioteket i undervisningen. Kühne leder själv detta projekt,
som kallas ”Barketorpsprojektet” (Kühne, 1993, s. 86ff).

När Brigitte Kühne går in i ”Barketorpsprojektet” är förutsättningarna att Kalmar kommun - där
Barketorp ingår - år 1984 formulerade mål för skolbiblioteken med utgångspunkt från Lgr 80. Detta
skedde i en överenskommelse mellan Kalmar skolstyrelse och kulturnämnd.

Följande mål formulerades av Kalmar skolstyrelse:
Skolbiblioteken skall:

-stimulera till läsning av kvalitetsmässigt god litteratur, vars innehåll inte strider mot skolans
övergripande mål och riktlinjer
-prioritera litteratur som stimulerar elevernas språk, känsla och fantasi
-under hänsynstagande till elevernas integritet bidra till att avslöja den dåliga
massmarknadslitteraturen och erbjuda alternativ till denna
-bidra till förverkligande av de kulturpolitiska målen
-bibringa eleverna kunskap om våra vanligaste informationskällor
och hur man använder dessa
-lära eleverna använda både skol- och folkbibliotek
-på sikt göra bibliotek av olika slag till en naturlig del av undervisningen
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(Kalmar skolstyrelse, 1984)
(Ibid., s. 77)

Man kan konstatera att läsningen av skönlitteratur är det som betonas mest, men man fastslår även
att skolbiblioteken skall innehålla både skön- och facklitteratur. Tanken är att de medier (böcker,
uppslagsverk, lexikon, tidskrifter etc) som behövs i undervisningen i första hand skall tillhanda-
hållas av respektive skolbibliotek i kommunen (Ibid., s. 77f).

I skolstyrelsens dokument förordas att varje rektorsområde skall konkretisera den övergripande
målsättningen i ”handlingsplaner för biblioteksverksamheten” (Ibid., s. 78).  De bör ingå i de lokala
arbetsplanerna för att dels beskriva hur träningen i informationssökning skall läggas upp årskurs för
årskurs, och dels vilka mål man har med läsningen av skönlitteratur i de olika årskurserna (Ibid,. s.
78).

Kühne kallar denna överenskommelse för ”Kalmarmodellen” (Ibid., s. 77). Beskrivningen av denna
modell ovan omfattar enbart huvuddragen.

Kulturnämnden (i vilken dåvarande biblioteksnämnd hade uppgått 1982) och skolstyrelsen fortsatte
och intensifierade samarbetet kring skolbiblioteken i Kalmar kommun. En skolbibliotekscentral
byggdes upp, handlingsplaner utarbetades till samtliga rektorsområden, och man började känna
behov av ett ”centralt biblioteksråd” för att ge likvärdig skolbiblioteksservice till hela kommunen.
Sommaren 1988 antog kulturnämnden och skolstyrelsen en gemensam överenskommelse om
fördjupat samarbete mellan skol- och kulturförvaltningarna (Ibid., s. 79).

Enligt min åsikt har skolväsendet i Kalmar kommun genom överenskommelsen ”Kalmarmodellen”
ett gott stöd att utveckla skolbiblioteksverksamheten. En kvalificerad förmodan från min sida är att
det i Sverige vid denna tidpunkt fanns många kommuner som låg under Kalmar kommuns
ambitionsnivå vad gäller skolbibliotek.

Kühnes egen uppfattning var att Kalmar kommun hade en ambitiös satsning på skolbibliotek, men
att hon samtidigt kände en osäkerhet om skolbibliotekens funktion.

Kühne skriver att det klart framgår att Kalmar kommun för svenska förhållanden satsat ovanligt
mycket på sina grundskolebibliotek. ”Trots detta hade jag (och flera med mig) ofta en känsla av att
biblioteket inte sågs som en naturlig och integrerad del av den dagliga undervisningen på många
skolor. ”Barketorpsprojektet” blev därför ett försök att bl a finna svar på frågan, varför det var så”
(Ibid., s. 86).

Kühnes undersökning i Barketorp, där hon valde rektorsområdet Smedby, gick ut på att göra en
longitudinell studie under tre år, 1988-1991. Avsikten var att försöka följa elever dels genom hela
mellan-, dels hela högstadiet för att på detta sätt kunna följa deras utveckling vad gäller dels
förmågan att söka sig fram till den information som finns på ett bibliotek, dels förmågan att
bearbeta och använda denna information (Ibid.).

I Smedby rektorsområde var alla typer av bibliotek företrädda; från det totalintegrerade
folk/skolbiblioteket till det egna rena skolbiblioteket.
Med en positivt inställd skolledning och med en i stort positivt inställd lärarkår påbörjade Kühne
det treåriga projektet i Smedby rektorsområde (Ibid. s. 87).
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Det som är relevant för mig i min undersökning vad gäller Kühne är den organisation i
skolbiblioteket och olika inställningar till verksamheten från de olika involverade yrkesgrupperna.
Därför kommer jag inte att gå in i detalj på Kühnes redovisningen av själva resultatet av
”Barketorpsprojektet”, utan istället koncentrera mig på den organisation som Kühne möter i sin roll
som projektledare.

Kühnes sammanfattning hur skolans inre arbete fungerade i ”Barketorpsprojektet” är intressant.
Utgångsläget för projektet var som tidigare nämnts mycket bra. Skolledarna var positivt inställda
och man hade informerat lärarna om att ett treårigt biblioteksprojekt skulle genomföras. Det visade
sig dock att projektet kom att möta många svårigheter i det praktiska arbetet.

Redan i starten av ”Barketorpsprojektet” kan Kühne konstatera att det finns brister i lärarnas
planering. Av somliga lärare var det svårt att få exakta besked om planeringen och andra lärare en
bristfällig långsiktig planering, den kortsiktiga tedde sig ofta besynnerlig. Dessutom var inte så
sällan lektionerna inställda p g a olika kringaktiviteter, och detta försvårade samarbetet i projektet
(Ibid. s. 197f).

Kühne beskriver att vissa lärare inte alls tyckte sig behöva medverka i planeringen vad gällde
biblioteksverksamheten, utan fastmer tyckte att detta enbart var bibliotekariernas uppgift. Den
integrering som Kühne eftersträvade gick då helt om intet.

Vissa lärare hade uppfattningen att ”eleverna skulle kunna vissa saker” och detta synsätt gjorde att
lärarna även hade olika kunskapsmål för olika elever. Kühne konstaterar ”Själv försökte jag
förklara att projektet, förutom faktakunskaper, ville ge eleverna ”nycklar” till ett framtida
kunskapssökande, att detta var målet med ett biblioteksbaserat undersökande arbetssätt. Jag kunde
senare bara konstatera att inte alla lärare förstått detta” (Ibid. s. 199).

Skolbibliotekariens roll var mycket svag i nästan alla mellanstadieklasser, menar Kühne, och tar
som exempel att upprepade erbjudanden om bibliotekstjänster i undervisningen kunde mötas med
totalt ointresse från lärarnas sida (Ibid. s. 200).

Det är, enligt min åsikt, inte att missta sig på Kühnes besvikelse över lärarnas sätt att genomföra ett
biblioteksbaserat undervisningsätt med ett nära samarbete lärare- bibliotekarie. Kühne är medveten
om svårigheterna, hon skriver att det krävs ett stort mått av samarbete mellan lärare och
bibliotekarier för att nå ett undersökande arbetssätt med biblioteket som bas, och hon citerar bl a
Lubans som år 1974 skriver följande:

'In order then, to make better, more effective use of the learning resources at any library level,
closer working relationships must be developed between librarians and teaching faculty. (s ΧΙV)'
(Ibid., s. 201).

Att svårigheterna med ett biblioteksbaserat arbetsätt inte är exklusivt svenska problem visas av ett
antal forskare på området.  Bl a har Carol Ann Haycook, Ken Haycook, Master & Master och
Nancy Jill Howard berört de här svårigheterna. Närmare vad dessa forskare har gjort för enskilda
erfarenheter skulle bli för omständligt att redogöra för, jag kan bara konstatera att skolan som
organisation långt ifrån är redo att tillfullo tillgodogöra sig ett skolbiblioteks alla möjligheter  (Ibid.,
s. 201).

Vad gäller relationerna mellan lärare- bibliotekarier- elever har Kühne några intressanta
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iakttagelser. Elevernas relationer till bibliotekarien var helt beroende av respektive lärares
inställning till vederbörande. En klass bytte under det sista projektåret en positivt inställd lärare till
en mera ifrågasättande. Följden blev att eleverna i denna klass, som de första två åren hade en bra
relation till bibliotekarierna, bytte inställning det sista året och behandlade bibliotekarierna ”som
luft” (Kühnes eget uttryck) (Ibid., s.203).

Vissa lärare i Kühnes undersökning var mycket villiga, andra åter ovilliga att ta emot den hjälp som
bibliotekarierna erbjöd. Följden blev att det undersökande arbetssättet i klasserna skiftade från en
nästan total integrering med biblioteket till att själva biblioteket knappt utnyttjades (Ibid.).

Kühne anser det vara viktigt att skilja på skolbibliotekariens och folkbibliotekariens roller. Båda
skall visserligen ha mycket stor litteraturkännedom, men skolbibliotekarien skall aktivt lära elever
(och ibland även lärare) hur man når fram till den information som ”göms” på biblioteket.
Skolbibliotekarien skall således, förutom att vara väl bevandrad i sökmetodiken, även vara
kompetent att lära ut sina kunskaper på området (Ibid., s. 225).

Kühne konstaterar att det förekommer en del revirtänkande i skolan, t ex vem som är bäst lämpad
att undervisa eleverna i bibliotekskunskap och informationssökning, lärarna eller bibliotekarierna.
Detta ökar kravet på en grundlig genomgång vid varje teamarbete, menar Kühne  (Ibid., s. 233).

Kühne påtalar i ”Barketorpsprojektet” två viktiga faktorer för funktionen av ett skolbibliotek; dels
bibliotekets fysiska förutsättningar och dels de psykologiska faktorerna runt
skolbiblioteksverksamheten. Fysiskt har biblioteket betydelse när det gäller läge, storlek,
öppethållande, personalbemanning, utrustning och ekonomi. Psykologiskt viktiga faktorer är
skolledningens intresse, lärarnas intresse, bibliotekariens kunskaper, arbetsklimatet på skolan,
personkemin mellan olika inblandade parter och även sinnesstämningen hos respektive personer för
tillfället.
Det är också viktigt att såväl lärare som bibliotekarier har god utbildning, likväl som målen med
verksamheten är tydliga vad gäller de övergripande enligt läroplanen och de lokala enligt skolans
arbetsplan (Ibid., s. 227f).

Kühne kan efter drygt 20 år som bibliotekarie och efter genomförandet av ”Barketorpsprojektet”
konstatera att biblioteket överhuvudtaget inte har integrerats systematiskt och metodiskt i
skolväsendets undervisning, och att bibliotekarien har förblivit en ”udda” figur som man både kan
ha och mista  (Ibid., s. 240).

Kühne frågar sig varför det har blivit så, och vilka fel vi har gjort, samt om det ser annorlunda ut i
andra delar av världen. Med hänvisning till Limberg (Limberg 1978) menar Kühne att man tycks ha
kommit längre i USA vad gäller att integrera biblioteket i undervisningen. Kühne menar dock att
hennes egna studiebesök i Kalifornien 1990 i viss mån motsäger Limbergs erfarenheter (Ibid. s.
240).

En förmodan från min sida blir därvid att förhållandena vad gäller USA på inget sätt är homogena,
eftersom Limberg och Kühne redovisar olika erfarenheter efter att ha studerat
skolbiblioteksverksamheten i USA.

Som ovan nämnts är Kühne besviken över vissa lärares agerande i projektet. En reflektion man kan
göra är vad som hade hänt om Kühne på ett mera aktivt sätt hade konfronterat dessa lärare med
skolledningen och påtalat den överenskommelse som faktiskt fanns att arbeta i ett biblioteksbaserat
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undervisningssätt?

Vidare funderar jag över om Kühne med skolledningens stöd hade kunnat lyfta
skolbibliotekariernas status i projektet. Hade skolledningen kunnat påverka lärarna så att de på ett
mera aktivt sätt hade samarbetat med skolbibliotekarierna redan i planeringen?

Kühne är skeptisk till att svenska skolbibliotek är en naturlig och integrerad del av undervisningen,
redan innan hon går in i ”Barketorpsprojektet”. Mot den bakgrunden frågar jag mig om Kühne ser
det som en huvuduppgift att belägga denna skepsis i ”Barketorpsprojektet”, eller om hon vill skapa
ett mönster för hur ett skolbibliotek skall fungera i skolan. Om det senare gäller, menar jag att det
hade varit intressant om Kühne än mera aktivt gått in i projektet på det sätt som jag exemplifierar
ovan.

Vad gäller Sverige har flera forskare ägnat sig åt att både forska och plädera för ett bättre
användande av både skol- och folkbiblioteket i undervisningen. Nämnas kan Gustavsson och
Bergqvist 1984, Gómez 1988, Limberg 1990, Klasson 1969, Nobel 1979 samt Odenstam m fl 1976
(Ibid., s. 240).

6.5 Analys

Utifrån Kühnes intentioner har ”Barketorpsprojektet” såväl positiva som negativa resultat. Vid en
analys av projektet sett mot Gunnar Bergs teorier om ”Skolan som organisation” är det intressant att
se om de tillkortakommanden, som finns i projektet, kan förklaras utifrån Bergs teorier.

Berg hävdar att samhällets styrning av skolan kan ses från två skilda utgångspunkter, administrativa
och pedagogiska, och att dessa två styrsystem inte i alla avseenden är samordnande, utan tvärtom
står i konflikt med varandra.

Den administrativa styrningen bygger på mer eller mindre detaljutformade regler, förordningar,
föreskrifter och anvisningar. Kühnes projekt stöter inte på väsentliga svårigheter i den
administrativa styrningen, tvärtom möter projektet en välvillig inställning på alla nivåer i den
administrativa styrningen.

Även i den pedagogiska styrningen utgående bl a från Lgr 80 möts ”Barketorpsprojektet” positivt.
Det visar sig dock vid projektets genomförande att de två styrsystemen inte är samordnade med
varandra. ”Skolan som organisation” är även styrd av det som Berg kallar ”Skolans kultur”, och -
enkelt uttryckt - är det just ”Skolans kultur” med informella regler, vanor, maktutövning,
värderingar etc, som gör att ”Barketorpsprojektet” möter många svårigheter.

Berg hävdar att skolan som organisation på flera väsentliga punkter skiljer sig från ett företags
organisation. Ett företag måste ha klara ekonomiska effektivitetskriterier och ett intensivt samspel
med sin marknad för att överleva i en hård konkurrenssituation. Denna konkurrens saknas mellan
skolor, eftersom skolplikt råder. Skolan är inte beroende av effektivitet, samspel med marknaden
etc för sin överlevnad.

Bergs teori ovan att skolan inte behöver kämpa för sin överlevnad kan knappast illustreras bättre än
att se på Kühnes projekt i Smedby rektorsområde. Kühnes försök att införa ett biblioteksbaserat
undervisningssätt - och som har helhjärtat stöd av skolans administrativa styrning - misslyckas på så
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många väsentliga punkter att Smedby rektorsområde inte skulle ha överlevt om det hade varit ett
företag i en hård konkurrenssituation.

Berg hävdar att det knappast är möjligt att skolan som institution i sin helhet skulle kunna vara
uppbyggd som en nätverksorganisation. Detta kan man tydligt se i det bristande samarbetet mellan
lärare och skolbibliotekarier i Smedby rektorsområde. Det biblioteksbaserade undervisningssättet
som Kühne strävar efter faller bl a på att skolbibliotekarierna inte är med i planeringen fullt ut och
att andan på skolan mera liknar ett revirtänkande än samarbete. Det är t o m så att en lärare under
ett av läsåren ifrågasätter skolbiblioteket och även får med sig en förut positivt inställd klass att bli
negativ mot skolbiblioteket. Detta är en bra illustration av den bristande nätverksorganisationen vid
Smedby rektorsområde.

Berg anser att skolans verksamhet är komplex och fylld av konflikter. Icke minst är den enskilda
skolans egen kultur en stark maktfaktor i skolans verksamhet. Den makt som på detta sätt ligger i
skolans inre arbete kan knappast överskattas. Alla goda intentioner vad gäller ”Barketorpsprojektet”
från alla nivåer i skolans styrning, skolans aktörer inräknade, går om intet i Smedby rektorsområde
när arbetet når själva kärnan, nämligen skolans inre arbete.

Det blir inte till en öppen konflikt eftersom de enskilda aktörerna inne i skolans verksamhet på ett
manipulativt sätt glider ifrån överenskommelsen att driva en biblioteksbaserad undervisning. Olika
ständigt återkommande hinder såsom läkarundersökningar, studiebesök etc gör att projektet i stora
delar efterhand dör ut.

Bergs jämförelse mellan företag och skola ger en förståelse varför Kühnes idéer om ett
biblioteksbaserat undersökande arbetssätt inte får önskat genomslag i ”Barketorpsprojektet”. Berg
menar att företaget har en relativ homogen rekryteringsprocess, medan skolans elever rekryteras
genom skolplikt och lärare och övrig skolpersonal rekryteras på formella meriter. Skolledarna
saknar den administrativa utbildning som är nödvändig för företagsledare.

Sammantaget gör detta skolan till en arbetsplats, där aktörerna har en heterogen sammansättning
och där ledarna saknar den administrativa utbildning, som skulle ha kunnat leda denna heterogena
grupp i gemensam färdriktning. Eftersom ”Barketorpsprojektet” pågick så lång tid som tre år, kan
det varken ha gått skolans ledning eller aktörerna i skolans inre arbete förbi att projektet haltade och
att olika konflikter uppstod.

Bergs uppfattning om skolans heterogena sammansättning och komplexa organisation sammantaget
med maktfaktorn som ligger i den enskilda skolans egen kultur ger en god förklaring till de
svårigheter som Kühne får erfara vid försöket att förändra arbetssättet vid Smedby rektorsområdes
olika skolor.

Bergs iakttagelse att den svenska skolans tradition och historia har stor betydelse utifrån
aktörsnivån har sin giltighet även i större sammanhang än i ”Barketorpsprojektet”. Berg påvisar
detta genom att peka på 1946 års skolkommission efter decenniers arbete inte lyckades genomdriva
det liberala bildningsideal som skrevs in i läroplanerna. Trots samsyn i detta omfattande arbete är
det enligt Berg ändå tveksamt om bildningsidealen av 1946 års skolkommission fullt ut slog
igenom på aktörsnivå.
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Kühnes resultat med det treåriga arbetet i ”Barketorpsprojektet” kan ses som analogt med 1946 års
skolkommissions arbete. Båda dessa arbeten har klart uppsatta mål. 1946 års skolkommission vill
genomdriva ett liberalt bildningsideal, och Kühne vill förändra arbetssättet vid Smedby
rektorsområde. Trots goda föresatser i dessa båda arbeten, bra skrivningar i planer, samsyn mellan
olika aktörer etc, blir ändå inte resultaten de förväntade på grund av den makt som ligger i skolans
historia och tradition.

6.6 Sammanfattning av analys

Efter drygt 20 år som bibliotekarie gör Brigitte Kühne en treårig longitudinell studie i Smedby
rektorsområde i Kalmar kommun. Avsikten är att följa elevernas utveckling vad gäller förmågan
att söka information på biblioteket och att kunna använda denna information. Kalmar kommun har
en ambitiös målskrivning vad gäller skolbiblioteken. Bl a vill man ”på sikt göra bibliotek av olika
slag till en naturlig del av undervisningen”. Dessutom skall varje rektorsområde ha
”handlingsplaner för biblioteksverksamheten”. Skolledningen har en positiv inställning till Kühnes
undersökning och lärarna är informerade.

Dessa positiva förtecken till trots känner Kühne en osäkerhet om skolbibliotekens funktion. Kühne
skriver själv att hon ofta har haft en känsla av att skolbiblioteken inte ses som en naturlig och
integrerad del av den dagliga undervisningen. Dessa farhågor kommer att besannas under det
treåriga projektet vid Smedby rektorsområde, ett projekt som Kühne kallar ”Barketorpsprojektet”.

Kühne kan under projektets gång konstatera att det finns brister i lärarnas planering, t o m så att
vissa lärare inte anser sig behöva medverka i planering gällande biblioteksverksamheten. Elevernas
inställning till skolbiblioteket är helt beroende av lärarens inställning.

Efter genomförandet av ”Barketorpsprojektet” kan Kühne konstatera att biblioteket överhuvudtaget
inte har integrerats systematiskt och metodiskt i skolväsendets undervisning, och att bibliotekarien
har förblivit en udda figur som man både kan ha och mista.

Utifrån Bergs teorier kan man tydligt se att skolans administrativa styrning inte är samordnad med
den pedagogiska. Trots goda förutsättningar i ”Barketorpsprojektet” är det ett revirtänkande inom
den enskilda skolan, som delvis mal sönder Kühnes intentioner. Den maktfaktor som finns i den
enskilda skolans kultur får starkt genomslag, och projektet når inte skolans inre arbete.

Synnerligen anmärkningsvärt är att skolans olika aktörer är passiva, när Kühnes projekt inte når de
mål som är uppsatta p g a de revirtänkanden och olika intresseinriktningar, som finns inom den
enskilda skolan. Detta stärker Bergs teorier om skolan som en mycket komplex och heterogen
organisation, en verksamhet, som till skillnad mot ett företag, överlever utan att ha en homogen
målinriktning.

6.7 Roselill Rapp: ”Är skolbiblioteket viktigt?”

Roselill Rapp har med uppsatsen ”Är skolbiblioteket viktigt?” En undersökning bland elever,
lärare, skolbibliotekarie och skolledning om deras attityder, behov och förbättringsförslag på en 7-
9 skola i Bergslagen” försökt ringa in attityder som elever och lärare har till skolbiblioteket. För att
få en bra bild av verksamheten har Rapp även intervjuat rektor, skolbibliotekarie, skolchef och
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bildningsutskottets ordförande i den aktuella kommunen. Av särskilt intresse för min studie är ett
av Rapps delmål ”att i någon mån försöka förstå skolan som organisation och dess kultur” (Rapp,
2002,  s.6).

Rapps metod är dels en kvantitativ enkätundersökning bland lärare och elever och dels en kvalitativ
metod med intervjuer av de flesta aktörsgrupperna på den aktuella skolan (Ibid., s. 8).

Det av Rapp undersökta biblioteket ger ett slitet intryck, är 75 kvadratmeter stort och har 8 000
böcker, som står trångt i hyllorna. Skolbibliotekarien, som är omplacerad lokalvårdare, gör
mediainköpen själv eller i samarbete med rektor. Skolbibliotekarien arbetar deltid klockan 8-12,
endast denna tid är biblioteket öppet. Biblioteket saknar anslutning till Internet (Ibid., s. 26f).

Från Rapps enkätundersökning kan nämnas att eleverna vill att biblioteket skall vara trevligt, stort
och färgglatt med musik och datorer, samt finns önskemål att bibliotekarien ska hjälpa till med
skolarbetet  (Ibid., s. 37). Lärarna anser i samma undersökning att mediainnehavet borde breddas
för att bl a kunna söka information och läsa tidskrifter. Noterbart är att endast två av tio lärare på
skolan diskuterar behovet av biblioteksmaterial med skolbibliotekarien (Ibid., s. 40ff).

Rapp gör en gruppintervju med fyra lärare, och där framkommer att skolbiblioteket borde vara
hjärtat i skolans verksamhet och att skolbibliotekarien borde ha utbildning, samt att biblioteket
borde vara öppet hela skoldagen med personal närvarande.

Intressant är att lärarna är medvetna om det elevaktiva arbetet, men att det är för sent att börja på
högstadiet, detta arbetssätt skulle enligt de intervjuade lärarna ha påbörjats i lågstadiet.
Skolbibliotekariens frånvaro vid planeringen av undervisningen förklaras av att det är svårt att
integrera skolbiblioteket mera ”utifrån de förutsättningar som finns” (Ibid. s. 44). Med det
sistnämnda citatet avses skolbibliotekariens bristande kompetens, som Rapp redovisar, en brist som
lärarna ogärna talar om p g a solidaritet med sin skolbibliotekarie (Ibid., s. 43).

Vid gruppintervju med eleverna framkommer att man saknar forum att framföra åsikter om
biblioteksverksamheten. Eleverna är positiva till tanken på ett biblioteksråd med lärare, elever och
personal från biblioteket. I detta råd kunde eleverna framföra önskningar om datorer i biblioteket,
längre öppethållande, medverkan vid bokinköp, skolning av källkritik, filmlån, bekvämare möbler
etc. (Ibid., s. 47).

Rapp anser själv att gruppintervjuerna var svåra att genomföra. Lärarna pratade i mun på varandra
och eleverna svarade så korthugget, att Rapp såg en risk i att hennes frågor blev styrande för
eleverna (Ibid., s.12).

Rapp har gjort enskilda intervjuer med rektor, ordförande i bildningsutskottet, skolchefen och
skolbibliotekarien. Ur Rapps sammanställning har jag valt ut de delar som är intressanta för en bild
av den kultur och organisation, som finns på den undersökta skolan (Ibid., s. 48ff).

På frågan ”Är ni nöjda med skolbiblioteken, i första hand på högstadiet?” (Ibid. s. 48) svarar rektor
och skolbibliotekarie bestämt ja, medan ordföranden har uppfattningen att det släpar efter och
skolchefen menar att skolans bibliotek inte är den samlingspunkt man vill gå till, den oas man
längtar efter.

Om möjligheten att påverka utvecklingen av skolbiblioteket anser sig rektor har stora möjligheter,
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eftersom han sitter på budget och har både makt och pengar. Skolchefen tror att hon kan påverka
,men menar att skolbibliotekarien är den som kan påverka mest. Skolbibliotekarien i sin tur menar
att hon inte kan påverka någonting.

Om framtidsplaner säger rektor att han diskuterat IT med skolbibliotekarien, även att man talat om
att riva väggar för att få större utrymme. Skolbibliotekarien säger sig inte ha hört någonting om
framtidsplaner, samma sak säger ordföranden och skolchefen.

Rektor, ordföranden och skolbibliotekarien hade inte läst bibliotekslagen, men ansåg att den säkert
var viktig. Rektor menade att lagen var ett skydd mot nedskärningar. Skolchefen hade läst lagen och
menade att man utifrån lagen skulle kunna få ut något mera av den, än att bara uppehålla
biblioteket.

På frågan ”Vad tror Du eleverna använder skolbiblioteket till?” (Ibid. s. 50) menar rektor att
skönlitteraturen dominerar, ordföranden tror att det mest handlar om att skaffa information och
samlas där. Skolchefen tror att det mest är forskning och grupparbeten. Skolbibliotekarien tror att
det mest handlar om information, studiesyfte, utlåning samt sitta och umgås.

Utvärdering av skolbiblioteket och statistik på besökare och lån har inte skett på de senaste sex
åren.

Om elevaktivt arbete i skolan säger sig ordföranden inte veta så mycket om det. Skolchefen menar
att det i stort sett är samma som de grupparbeten, som hon själv gjorde som elev i grundskolan på
1960-talet. Rektor menar att det är vanligt på skolan. Skolbibliotekarien tror att man arbetar på ett
elevaktivt sätt på skolan.

Då skolbibliotekarien saknar utbildning för sitt arbete kommer frågan om fortbildning upp. Rektor
menar att hon inte är intresserad av sitt bibliotek och därför inte vill åka på någon kurs.
Skolbibliotekarien säger att hon aldrig blivit tillfrågad om fortbildning. Hon har frågat om hon
skulle få följa med till bokmässor, men att det aldrig har blivit något resultat av hennes
förfrågningar.

Ifråga om dator och IT på skolans bibliotek har rektor den bestämda uppfattningen att biblioteket
skall hålla sig till böcker. Ordföranden är mera svävande i frågan, medan skolchefen tror att IT skall
finnas där, ”det måste bli en bättre tillvaro än bara ha dator” (Ibid., s. 51). Skolbibliotekarien menar
att det inte går att ha datorer på biblioteket, eftersom eleverna förstör och fortsätter att hon heller
inte har fått någon utbildning på data, fastän hon önskade det för några år sedan.

Att skolbiblioteket inte finns med i den lokala skolplanen förklaras av rektor att det finns viktigare
saker som går före och tillägger att biblioteket nog kommer med om det skulle försämras drastiskt.
Ordförande kommenterar rektors uttalande med att ”det som rullar det rullar, det är först som det
går åt pipan … så är lite den kommunala världen överhuvudtaget” (Ibid., s. 53).

På en direkt fråga om skolledningens engagemang skakar skolbibliotekarien på huvudet och anser
att det vore roligt om rektor gjorde mer. Skolbibliotekarien känner sig som en liten farmor, som
eleverna med förtroende kan vända sig till. Lärarna engagerar sig på det viset att de kommer och
frågar efter böcker.

Rapps intervjuer har gjorts enskilt med var och en, och jag tillmäter detta material något större



41

tyngd än gruppintervjuerna, där man med sannolikhet är mera bunden av solidaritet och kanske inte
alltid ger klarspråk

6.8 Analys

Rapps undersökning styrker Bergs uppfattning att skolans och företagens organisationer skiljer sig
åt. Om det av Rapp undersökta skolbiblioteket hade haft ett företags effektivitetskrav i hård
konkurrens över sig, skulle det inte ha överlevt lång tid, eftersom aktörerna runt biblioteket har
såväl bristande kunskaper som bristande samsyn på utveckling och drift av biblioteket. Aktörernas
engagemang är dessutom undermåligt.

Bergs uppfattning att skolans tradition och historia är styrande kommer fram i undersökningen.
Som exempel kan anföras att skolchefen uppfattar elevaktivt arbetssätt som samma som de
grupparbeten hon själv var med om som grundskoleelev. Vidare rektors uttalande att det finns
viktigare saker i den lokala skolplanen än att ägna sig åt skolbiblioteket, vilket tydligt visar att
skolbiblioteket år efter år har haft lågstatus på den undersökta skolan. Ordförandens uttalande ”det
som rullar det rullar, det är först när det går åt pipan”, underförstått att då måste man göra något.
Lärarnas vaga engagemang om skolbiblioteket visar också att man inte har gått utanför den egna
skolans tradition och kultur.

Den konflikt mellan administrativ och pedagogisk styrning, som Berg hävdar, är inte helt lätt att
påvisa, eftersom det pedagogiska intresset på skolan är så litet, vad gäller skolbiblioteket. I analysen
är jag benägen att säga att administrationen helt suveränt styr skolbiblioteket. Visserligen finns
smärre önskemål om biblioteket, och man kan även ana ett visst pedagogiskt intresse från
skolchefen, som menar att man utifrån bibliotekslagen skulle kunna få ut mera av skolbiblioteket.
Detta är dock på en direkt fråga från Rapp. Om det finns klara motsättningar mellan administration
och pedagogik, har dessa inte kommit dagen.

Två likaledes underliggande konflikter bland skolans aktörer kan nämnas, det gäller frågan om IT
och skolbibliotekariens kompetens. Det sistnämnda kommer inte upp på bordet, trots att flera
aktörsgrupper vill ha en utbildad bibliotekarie. Om IT finns visserligen önskemål, men de är så
vaga att rektors uppfattning, att ett bibliotek enbart ska vara böcker, känns ohotad.

Att döma av Rapps undersökning präglas skolan av en hierarki, där rektor intar en ledande
ställning. De enda kontakter som förekommit är rektors överläggningar med skolbibliotekarien om
fortbildning och utbyggnad av biblioteket. Anmärkningsvärt är dock att skolbibliotekarien förnekar
att dessa samtal skulle ha ägt rum. Något nätverk mellan skolans aktörer om skolbiblioteket finns
inte.

Det går förstås inte från undersökningen om skolbiblioteket hävda att skolan helt saknar
nätverksorganisation. Men å andra sidan, varför skulle detta bara gäller skolbiblioteket? Om Rapps
rapport är representativ för hela skolans organisation, kan man säga att skolans kultur i hög grad är
styrande. De riktlinjer som läroplanen anger följs av skolan till det yttre, men det inre arbetet
präglas av skolans kultur med invanda roller.

Den sammanhållande kraft bland de anställda i skolans organisation, som Berg beskriver, kommer
tydligt till uttryck i Rapps undersökning. Främst gäller detta oviljan att påtala skolbibliotekariens
bristande kompetens. Noterbart är även att ingen av de intervjuade lärarna hade uttalat sina
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önskemål om skolbibliotekets utveckling till skolans rektor.

Den undersökta skolan präglas av en byråkratisk organisation, som hålls ihop av de starka krafter,
som skolans kultur utgör. Ingen av skolans anställda är villig att lämna den invanda rollen för att
utveckla - som i det här fallet - skolbiblioteket.

6.9 Sammanfattning av analys

Iögonfallande vid en sammanfattning av Rapps undersökning är den bristande kommunikationen
mellan de aktörer, som Rapp intervjuar enskilt. I såväl skolideologiska frågor som i det praktiska
arbetet med skolbiblioteket har var och en sina egna synpunkter, som ingen av parterna har prövat
mot någon annan av aktörerna. Undantag är rektors utsagor att bibliotekets framtid och
skolbibliotekariens bristande intresse för fortbildning har diskuterats med skolbibliotekarien. Men å
andra sidan förnekar skolbibliotekarien att några sådana samtal har ägt rum, hon hävdar istället att
hon nekats önskad fortbildning. Flera av aktörerna har olika önskemål om bibliotekets funktion
och utveckling, men ingen har prövat dessa önskemål mot andra i aktörsgruppen.

Noterbart från den kvantitativa undersökning är att lärarna anser att det är försent att påbörja
elevaktivt arbete på högstadiet. Vid samma undersökning bland eleverna framkommer dock att
eleverna har konkreta önskemål om skolbiblioteket, men att man inte har något forum att framföra
sina åsikter i. Även om åsikter om biblioteket i sig självt inte är ett utpräglat elevaktivt arbete, så
har skolan inte ens kunnat tillvarata de aktiva tankar, som ändå finns hos eleverna.

Solidariteten inom olika yrkesgrupper och gentemot andra yrkesgrupper är märkbar på den skola,
som Rapp undersöker. Ett tydligt exempel är oviljan hos lärarna att ens vilja tala om den i deras
ögon bristande kompetensen hos skolbibliotekarien.

Bergs uppfattning om skolans tradition och historia som en styrande kraft kommer till tydligt
uttryck. Av två starka krafter som enligt Berg styr skolväsendet - den administrativa och den
pedagogiska - har den administrativa styrningen helt tagit över. Detta intresse, som finns hos delar
av skolans personal att utveckla skolbiblioteket, kommer inte ens upp på dagordningen p g a
styrkan hos skolans tradition och kultur parat med den dominerande administrativa styrningen. Den
komplexa och konfliktfyllda värld som skolan lever i, enligt Berg, kan man tydligt se i avsaknaden
av nätverk när det gäller utvecklingen av skolbiblioteket. Berg hävdar även att det finns en
sammanhållande kraft bland skolans anställda. Denna kraft kommer tydligt till uttryck i
solidariteten med skolbibliotekarien trots dennes bristande kompetens.

7 Slutdiskussion

Den lagstiftning som ligger till grund för skolbiblioteksverksamheten är så tänjbar att den lämnar
ett stort tolkningsutrymme för utformningen av skolbibliotek. Som ett resultat av detta är
standarden på landets skolbibliotek låg och ojämn. Somliga skolor har väl fungerande skolbibliotek
medan andra skolors bibliotek är något så när fungerande och åter andra skolors bibliotek närmast
undermåliga. Till detta kommer att utvecklingen av våra skolbibliotek är mycket långsam.
Biblioteksverksamheten på den lokala nivån är beroende av skolledningens intresse och av
ekonomin. Lagstiftningen har gjort skolans rektor ansvarig för skolans arbetsmiljö och bibliotek.
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Med tänjbara gränser i lagstiftningen och mot bakgrund av Bergs teorier om skolans komplexa och
konfliktfyllda organisation, kan man utläsa orsaker till skolbibliotekens varierande standard och
utveckling inom grundskolan. Särskilt stor betydelse för skolbiblioteken har den enskilda skolans
historia, tradition och kultur. Eftersom ingen aktör inom skolväsendet med verklig kraft har försökt
att höja skolbibliotekens status och påskynda utvecklingen, är det intressant att diskutera dels hur en
utveckling av skolbiblioteken skulle kunna se ut och dels vilka krafter, som behövs, för att förändra
de mönster i skolans organisation, som synes vara bromsande för skolbibliotekens utveckling.
Nedan redogörs översiktligt om några av de olika aktörernas agerande i skolbiblioteksfrågan och
vilka möjligheter till skolbibliotekens utveckling som kan diskuteras.

Jag får intrycket att lagstiftarna inte har vågat ta ställning fullt ut när det gäller grundskolans
bibliotek. Bibliotekslagen lämnar frågan öppen, så gör också skollagen och läroplanen. I mitt arbete
kan man se att synen på skolbibliotekets funktion är mycket varierande bland alla aktörer på det
lokala planet. Detta är en naturlig följd av den vaghet som lagstiftningen visar gällande
skolbibliotek. Den myndighetsutövning med skolan som målområde har heller inte, så långt jag har
kunnat se, varit aktiv och gett riktlinjer som hjälp på det lokala planet för att utveckla
skolbiblioteken. Det verkar på mig som om lagstiftarna på olika fronter vill överlåta på någon
annan eller något annat att ge skolbiblioteken en struktur, som är likvärdig över hela landet, detta
särskilt som man nu under så många år har sett den långsamma utvecklingen av våra skolbibliotek.

Positivt är givetvis att lagstiftningen under de senaste åren har gjort skrivningar om skolbibliotek.
Detta lägger grunden för en utveckling av grundskolans skolbibliotek. Likvärdig tillgång till
information är ett mål i lagstiftningen, och det finns skrivningar om vikten av att människorna
begagnar sig av instrumenten i vad som kallas det nya informationssamhället. Icke minst gäller
detta utvecklingen av grundläggande demokratiska värderingar. Negativt i sammanhanget är att
myndigheterna inte lever upp till den lagstiftning som finns, ger den tolkningar och följer upp den
på ett aktivt sätt.

Den kontroll som Skolverket har, synes icke tillfredsställande. Ett exempel på dålig
kontrollfunktion är Skolverkets besök på Askeholms skola, där man ger skolplanen ett gott betyg
och även ger bildningsnämndens ordförande intrycket att skolbiblioteket på skolan har ”klass och
kvalitet”. För mig verkar det som om Skolverket enbart har sett på skolplanen utan att kontrollera
verkligheten bakom skolplanen. Om så är fallet, lever inte Skolverket upp till namnet
kontrollfunktion. Även om besöket vid just Askeholms skola var en osedvanligt dålig kontroll, ett
olycksfall i arbetet, kan man rimligen anta att det är en alltför stor uppgift för Skolverket att
kontrollera verkligheten vid landets alla skolors bibliotek.

Den kontrollerande verksamheten från Skolverket synes icke fungera fullt ut, det synes heller icke
finnas någon annan bra fungerande kontrollfunktion vad gäller skolbibliotek. Det är givetvis
förkastligt, och det gäller i alla sammanhang, att myndigheter underlåter att granska tillämpningen
av lagstiftning. När det gäller grundskolans skolbibliotek, menar jag, att det står klart att
föreliggande lagskrivningar inte har haft önskad effekt. Och då är det naturligt att förvänta sig en
aktion från något håll, när man ser att grundskolans skolbibliotek flyter omkring i en vidsträckt
gråzon utan kontroll.

Man kan förstås bara spekulera i hur lagstiftarna har tänkt sig framtiden för våra skolbiblioteks
utveckling. En tanke är då att man kanske väntar på att någon ska begära en rättslig prövning, så att
man får rättsligt utslag som blir prejudicerande för skolbibliotekens utveckling. Detta är naturligtvis
tänkbart, men det ligger förstås närmare till hands att lagstiftarna själva tar initiativ till en bättre
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utveckling av skolbiblioteken. Det känns mera naturligt att man utifrån lagtexternas förarbeten
stramar upp skrivningen och på det sättet driver utvecklingen av skolbiblioteken framåt.

En annan tanke är att man från myndighetshåll väntar sig att kommunerna var och en efterhand
själva skall förbättra skolbiblioteken så att vi når en jämn och bra standard över hela riket. En sådan
utveckling är dock knappast möjlig. Dels är det svårt att se att kommunernas ekonomi inom
överskådlig tid skall bli såpass god att man kommer att satsa på skolbiblioteken. Dels framhåller
Gunnar Berg att en utveckling på det lokala skolplanet förutsätter att skolans aktörer har en samsyn
för att kunna driva en utveckling. Denna samsyn finns inte på aktörsnivån, vilket har redovisats
tidigare i mitt arbete. Tanken att skolbiblioteken skulle kunna få en god utveckling på de lokala
skolorna ute i landet ter sig mycket osannolik. Visserligen finns på enstaka skolor s k eldsjälar, som
kan skapa mycket goda skolbibliotek, men utan ett fungerande nätverk mellan dessa eldsjälar ligger
det närmast till hands att de var och en blir till en ropandes röst i öknen utan att kunna åstadkomma
en rikstäckande höjning av skolbibliotekens status. Till detta kommer den heterogena strukturen av
de olika kommunernas skolkulturer. Ytterligare en bromsande faktor i skolbibliotekens utveckling
är kommunernas förkärlek att besätta skolbiblioteken med obehörig personal i strävan att spara i
kommunens budget.

För de krafter inom skolväsendet som vill integrera skolbiblioteket fullt ut i det pedagogiska arbetet
finns många hinder. Kommunernas dåliga ekonomi med årligen återkommande besparingskrav är
ett hinder. Den tröghet som finns i den starka lärarkåren, vilket Kühnes försök visar, är en mycket
starkt bromsande faktor i utvecklingen av skolbibliotekens integrering i det pedagogiska arbetet.
Berg menar ju också att en utveckling på det lokala planet förutsätter en samsyn i breda lager på
aktörsnivån. I min undersökning har jag inte kunnat se en sådan samsyn.

Skolbibliotekarierna har för närvarande en svag yrkesmässig ställning inom skolan, beroende dels
på att de som personer ofta är ensamma i yrket inom en skola eller rektorsområde och dels genom
att skolbibliotekarierna är svagt organiserade. Skolbibliotekarierna behöver snarast sammansluta sig
i en stark organisation med ett väl täckande nätverk för att inte stå ensamma i
förhandlingssituationer. Skolbibliotekarierna skall naturligtvis vara fackutbildade för att kunna
hävda yrkets särart inom skolan och för att stå oberoende, inte som i många förekommande fall p g
a  bristande kompetens vara beroende av skolledningens välvilja.

I min undersökning finns röster om att staten borde ta ett större ansvar och rikta pengar direkt mot
enskilda verksamheter inom grundskolan såsom exempelvis skolbiblioteksverksamheten. Jag anser
dock i så fall att statsmakterna måste bli utsatta för stark yttre påtryckning för att - även till vissa
delar - återgå till statlig detaljstyrning av skolans verksamhet. Jag ser en möjlighet i åberopande av
Unescos skolbiblioteksmanifest (Se bilaga 2). All erfarenhet säger att det svenska samhället ogärna
underlåter att leva upp till FN-dokument.

Jag vill peka på ett par lydelser i skolbiblioteksmanifestet, som kan vara pådrivande för
utvecklingen av grundskolans skolbibliotek. Följande sägs: ”Erfarenheten visar att elevernas
förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik förbättras när bibliotekarier
och lärare samarbetar.” Denna passus ur manifestet borde utgöra ett starkt trumfkort för
skolbibliotekarier att på ett aktivt sätt få tillträde till skolans kärnverksamhet undervisningen, och
på så sätt höja bibliotekens status i skolan.

I Unescos skolbiblioteksmanifest står vidare: ”Den fackutbildade skolbibliotekarien har ansvar för
ledning och planering av arbetet. Skolbibliotekarien och övrig personal ansvarar även för samarbete
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med skola, folkbibliotek och andra aktörer.” Detta citat kan ses som en direkt uppmaning till skolan
att bibliotekarien skall vara utbildad och kompetent.
Och ytterligare ur Unescos skolbiblioteksmanifest: ”Kunskaper i biblioteksadministration,
informationshantering och pedagogik är en förutsättning för att bedriva en effektiv
skolbiblioteksverksamhet.” Detta citat borde avhålla alla ansvariga rektorer i grundskolan från att
tillsätta obehörig personal i skolans bibliotek.
Det tål att diskuteras varför detta skolbiblioteksmanifest från Unesco inte har fått det genomslag i
den svenska grundskolan, som man kunde förvänta sig. Detta i synnerhet som manifestet uttrycker
sig klart och koncist. En anledning kan vara att ingen har satt grundskolans skolbiblioteks-
verksamhet i prövning gentemot manifestet. Överhuvudtaget är bristen på vilja att pröva
skolbiblioteksverksamheten mot befintliga styrdokument påtaglig. Detta i sig kan bero på att skolan
är den komplexa och konfliktfyllda organisation, som Berg hävdar att den är, eller att engagemanget
är för svagt för att kunna bryta igenom de kulturmönster som finns inom skolan. Dessa två faktorer
kan givetvis stå i samverkan.

Det finns intresse även att göra en historisk tillbakablick när det gäller skolbiblioteken. Överlag kan
man se att utvecklingen av skolbiblioteken har kommit genom impulser från den del av hierarkin
som Berg benämner aktörsnivå. Exempel härpå är folkskollärarnas engagemang och Saga-
biblioteket. Dessa impulser med engagemang i breda lager har utgjort en grogrund för skolans
biblioteksverksamhet. Ett liknande engagemang med intensitet och styrka för skolbiblioteken i vår
tid skulle rimligen röna framgång. Detta i synnerhet som vår tids styrdokument bl a i form av olika
lagskrivningar till stora delar tycks vänta på att få fullt genomslag i skolans verklighet.

Detta är fullt naturligt, en utveckling mot bättre förhållanden i alla avseenden har naturligtvis sin
grund i breda folklager. Det är lagstiftarnas uppgift att följa folkviljan. Därför tillmäter jag ett
eventuellt kommande engagemang från skolväsendets yrkeskårer, såsom skolbibliotekarier och
lärare, en god möjlighet -  med stöd av styrdokument och i samarbete med olika grupper inom
skolväsendet - att höja skolbibliotekens status i skolans undervisning.

8 Sammanfattning

Mot bakgrund av den skolbibliotekens låga och ojämna standard inom grundskolan och den
långsamma utvecklingen av skolbiblioteken, har min ambition varit att försöka blottlägga
förhållanden som kan förklara orsakerna till skolbibliotekens standard inom grundskolan. Jag har
genom att studera bakomliggande organisatoriska och politiska förhållanden sökt finna orsaker,
som kan öka förståelsen till skolbibliotekens långsamma utveckling och dess låga och ojämna
standard.

Till min hjälp i undersökningen har jag haft de nationella styrdokumenten för grundskolan och
skolbibliotek i grundskolan. Det är i första hand lagskrivningar såsom skollag,
grundskoleförordning och läroplan samt bibliotekslagen. Vidare har jag använt tre tidigare arbeten
om skolbibliotek. Det är undersökningar av Inger Holmquist och Kristina Jilcke respektive Roselill
Rapp. Till detta kommer Brigitte Kühnes treåriga projekt med skolbibliotek inom Kalmar kommun.
Dessa tre arbeten har jag redogjort för och analyserat mot Gunnar Bergs teorier om skolväsendets
organisation. Jag har även redogjort för och använt mig av den historiska bakgrunden av
skolbiblioteksverksamheten i Sverige för att belysa och öka förståelsen för skolbibliotekens
utveckling.
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Övergripande om Gunnar Bergs forskning och teorier om skolan kan sägas att han anser skolans
organisation präglas av komplexitet och konflikter. Berg menar att skolans sociala kultur är mycket
mångfacetterad, och att den svenska skolans tradition och historia har stor betydelse för skolans
utveckling liksom den enskilda skolans lokala kultur har betydelse på det lokala planet.

Om de tidigare undersökningar, som jag har haft till min hjälp, kan sägas att de två
magisteruppsatserna av Holmquist och Jilke samt Rapp sinsemellan är likartade till karaktären, de
är undersökningar av skolbiblioteksverksamheten i ett par kommuner. Kühnes arbete, som
utmynnar i en doktorsavhandling, är mera omfattande och dessutom väsensskilt från de två ovan
nämnda magisteruppsatserna. Kühne har aktivt under lång tid gått in i en kommuns rektorsområde
för att i ett projekt söka skapa mönster för en biblioteksverksamhet, som är integrerad i skolans
pedagogiska arbete. Intrycket från de tre undersökningarna är likväl likalydande; skolbiblioteket i
grundskolan har ett lågt och ojämnt status och utvecklingstakten är mycket långsam. Det finns
inslag i undersökningarna som visar att ambitionen inom vissa rektorsområden inskränker sig att
uppfylla det allra nödvändigaste vad gäller de nationella styrdokumenten, och att det i det närmaste
helt saknas ambitioner att utveckla kvaliteten i skolbibliotekets funktion.

De nationella styrdokumenten ger genom sina lagskrivningar ett stort tolkningsutrymme för
utformningen av skolbiblioteksverksamheten på den enskilda skolan. Efter kommunaliseringen av
grundskolan har statsmaktens detaljstyrning upphört, och ansvaret för att uppfylla de nationella
målen för grundskolan ligger hos skolans rektor. Därav följer att utformningen av
skolbiblioteksverksamheten på den enskilda skolan styrs av en begränsad grupp av aktörer på det
lokala planet vid den enskilda skolan.

Med ovan nämnda hjälpmedel har jag gjort en analys av tidigare utförda kvalitativa studier, där jag
har satt dessa studier i ljuset av Gunnar Bergs teorier om skolans organisation. Med denna analys i
min studie har jag sökt finna orsaker, som kan förklara skolbibliotekens ojämna standard och
långsamma utveckling i grundskolan. Min studie ger vid handen att grundskolans
biblioteksverksamhet i mycket hög grad styrs av den enskilda skolans tradition och kultur. Styrande
för biblioteksverksamheten blir exempelvis den enskilda kommunens ekonomi, lokal- och
personalförhållanden samt viljan hos enskilda personer vid den lokala skolan. Denna lokala
styrning parat med en dålig samsyn om skolbibliotekets funktion bland de lokala aktörerna har fört
med sig att skolbiblioteken inom grundskolan har en låg och ojämn standard. Skolväsendets
komplexa och konfliktfyllda organisation, som Berg talar om, tycks ha fått ytterligare näring efter
skolans kommunalisering. Sannolikt är att ovanstående faktorer har en bromsande effekt på
skolbibliotekens utveckling.

Problemen med den svenska grundskolans biblioteksverksamhet har inte varit svåra att finna,
tvärtom framstår problemen med skolbiblioteken mycket tydligt. Jag anser mig också ha ökat
förståelsen av skolbibliotekens problem med den analys som jag gjort i mitt arbete. Vad gäller
möjligheterna till förbättring av skolbiblioteken är det svårt att se att de enskilda kommunerna
själva skulle kunna åstadkomma genomgripande förändringar. Enbart kommunernas pressande
ekonomi talar för en fortsatt långsam utveckling av grundskolans skolbibliotek.

Då ligger det betydligt större möjlighet till utveckling av skolbiblioteken med ett centralt agerande,
exempelvis från statsmakterna. Naturligtvis måste det i så fall komma såpass starka impulser att
statsmakterna finner det skäligt att agera. Tänkbart är  -  med tanke på skolbibliotekens historiska
utveckling - att en pedagogisk rörelse i breda lager bland lärare och skolbibliotekarier driver fram
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en utveckling, som ger skolbiblioteken vid landets grundskolor en hög och jämn standard.
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Appendix (omfattande bilaga 1 & 2)

Figur 4 : Skolverkets organisation (bilaga 1)
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