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Abstract

In the Swedish school library discussion, the most prominent role of the school library has
long been that of cultural centre in the school, with the main goal being to encourage children's
reading. During the 90ies there were signs of a shift in focus to the role of information centre,
giving active support across the whole range of the curriculum, in the independent researching
work of the students. At the same time severe budget cuts caused great worries for the future.
The interest for the school library media centres increased during this time, many different
organ izations said they wanted to fight for better school libraries. The purpose of the present
work was to find out who they are, what they want and what their ideal school library looks
like. Fourteen organizations were studied, focus was on activities during 1995. The methods
used were; analysis of curriculum text linked to a model for describing library activities;
interviews with representatives of the different organizations; text analysis of the journals of
the organizations and a search in a reference data base. The main results were the following:
The new national curriculum does not mention schoool libraries. Despite this, an interpretation, made by a librarian, shows many passages in the text pointing to a great need of a strong
library function in the schools as they tum to the more resource based, problem solving learning
emphasized by the curriculum. The results also show that, despite joint efforts to strengthen
the school library media centres, a general agreement on the role of the library in the school
has still not been reached. A comparision between the result of the interviews and the analysis
of the official journals of the organizations showed a discrepancy in the view of the importance
of the school library in implementing the new cumculum. The search in a reference data base
showed that during 1995 school library issues were of real interest in the library press only,
with very few articles in educational press or daily papers.
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Under 1994 och 1995 bar flera olika aktorer upptratt som forsvarare och utvecklare av
skolans biblioteksverksamhet. For en gymnasiebibliotekarie ar det gladjande att sa manga viii
vara med och agera for skolbibliotekets basta. Men vad ar det de olika aktorema viii uppna,
vilken bild av skolbiblioteket har man, bur ser man pa skolbibliotekets verksarnhet och
uppgifter och bur pass allvarligt ar engagemanget? Detta arbete ar ett forsok att finna svaret
pa dessa fragor.
Den svenska skolan befinner sig i forandring. Under nittiotalet har det pagatt en
omorganisation av bela skolvasendet som hittills inneburit mer decentralisering, mindre
centralstyrning, storre frihet och ansvar for enskilda kommuner, skolenheter och skolledare.
Dessutom bar nya laroplaner for den obligatoriska skolan (Lpo -94) och den frivilliga skolan
(Lpf -94)"tratt i kraft och ga.Iler sedan nagot ar tillbaka. Arbetet med att tolka dessa och fora
over dem tilllokala tillampningar pagar all~amt. All derma turbulens paverkar naturligtvis
skolbiblioteket, som en del av skolans verksarnhet, i hogsta grad. Manga menar att det nu
kommer att bli lattare att havda bibliotekets roll i skolarbetet, andra sager att den samre
ekonomin ar ett start hot mot skolbiblioteken. I de nya Iaroplanema laggs stor vikt vid att
eleverna ska arbeta mer sjalvstandigt och aktivt soka kunskap med hjalp av manga olika
media. Det talas om livslangt larande och om att ge redskap for egen informationssokning
for studier och framtida yrkesliv. Den som laser laroplanerna med bibliotekarieglasogon
tycker att de forutsatter valfungerande, valutrustade, moderna skolbibliotek som mojliggor en
samlad blick over skolans mediabestand. Trots detta narnns inte ordet skolbibliotek en enda
gang i laroplanstexterna.
Samtidigt bar kommunernas samre ekonomi och nya organisationer medverkat till att
lararbibliotekaiietjanster dragits in och att centralt placerade och finansierade
skolbibliotekscentraler lagts ned eller tatt svarare att na ut till enskilda skolor och larare nar
kommuner infort "kopa-salja systemet". Pa andra hall urholkas medieanslagen och man kan
befara att manga skolbibliotek star stangda stora delar av skoldagen. Enskilda skol- och
gymnasiebibliotekarier kan daremot uppleva att det satsas rejalt pa biblioteket. Skolbiblioteket
tar over mer av arnnesinstitutionernas ansvar, det kops datorer och CD-ROM utrustning och
fler och fler elever soker sig till biblioteket med uppgifter och storre arbeten att utfora.
Rektors och enhetens storre frihet har pa sina hall verkat positivt for skolbiblioteket. Pa annat
hill kan man se hur en liten kommun bygger upp en splitter ny gymnasieskola enligt gamla
principer med stora , fran varandra skilda, boksamlingar pa de olika amnesinstitutionema.

Min egen upplevelse som gymnasiebibliotekarie, ar att nar det i allmanhet, av andra an
bibliotekarier, talas om skolbibliotek menas grundskolans bibliotek och storst vikt bar lagts
vid att lata eleverna ta tillgang till skonlitteratur for att framj a lasintresset och ge insikter i
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kulturarvet. Biblioteket har oftast setts som en angelagenhet for svenskiimnet. Det talas ocksa
mycket och ofta om eventuella " mjuka" biprodukter som ett skolbibliotek kan skapa; allmant
forbattra skolans kulturella eller sociala klimat, bidra till storre tolerans och vidsynthet
gentemot andra kulturer etc. Om skolbibliotekets betydelse som skolans informationscentral,
utrustad med alia slags modema media och mojligheter till sokning i dessa, som bas for
elevemas sjalvstandiga arbete har det tills nyligen mest talats om av bibliotekarier pa
konferenser for bibliotekarier. Men nu kanske det iir en andring pa gang. Vissa hiindelser det
senaste aret kan tolkas sa. Men vad iir det da som bander och vilka iir det som agerar?

1

Syfte

Det hiir arbetet komrner att ge en bild av skolbiblioteksdiskussionen, som den framtrader
utifran nagra organisationers agerande under 1995. Syftet med arbetet var att ta reda pa
vilka som, i Sverige under 1995, agerade i skolbiblioteksfragor samt pa vilka grunder
och med vilka motiv som de agerade och att forsoka se hur pass samsHimmiga de olika
organisationerna var. Dessutom ville jag forsoka utrona om intresset for skolbiblioteksfragor verkligen natt utanfor bibliotekariekretsar.
Forst ges en kort bakgrund, med bl a en litteraturgenomgang, i kapitel 2. Darefter beskrivs
metoden for undersokningen i kapitel3. I kapitel4 redovisas resultatet av undersokningen
och en diskussion och slutsatser foljer i kapitel 5.

2 Bakgrund
Som bakgrund till undersokningen presenteras forst en genomgang av aktuelllitteratur om
skolbibliotekens roll i skolarbetet och biblioteksvasendets uppgifter samt en utredning om
synen pa gymnasiebiblioteken. Darefter presenteras tre undersokningar som delvis ligger till
grund for tre organisationers agerande i skolbiblioteksfnigor. Bredvid dessa stalls den
officiella statistikens bild av skolbiblioteken. Till sist presenteras ett oppet brev till Sveriges
skolledare som publicerades under varen 1995 och som varit utgangspunkt for detta arbete.

2.1 Litteratur
Det verkar som om situationen for skolbilioteken iir valdigt olika i olika delar av landet men
att det iir svart att ia reda pa hur det forhatler sig. Den enskilda bibliotekarien i sitt dagliga
arbetet marker kanske inte sa mycket att n!gra forandringar sker om hon iir verksam j "fel"
komrnun. Men i bibliotekspress och pa konferenser mots hon av glada tillrop att nu - nu
bander det verkligen nagot! Nu ar det sa manga som talar om skolbibliotekens betydelse och de nya laroplanerna, de kommer att betyda sa mycket fOr skolbiblioteken. Men nya
laroplaner har vi iatt forr och flera av dem har pa olika vis ansetts ia betydelse for
skolbibliotekens positiva utveckling men manga bibliotekarier tycker att verksarnheten iinda
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star och stampar eller tar vika tillbaka. Finns det da nagra belagg for att intresset for och
insikten om skolbibliotekens betydelse i skolarbetet nu sprids inom och utom skolans varld?
Louise Limberg, ansvarig for utbildningen om skolbibliotek vid Bibliotekshogskolan
redovisade fakta som hon menar tyder pa ett okat intresse for skolbiblioteken och de
mojligheter de erbjuder, i en artikel (Limberg, 1993a) som presenterar svensk
skolbibliotekverksamhet for en amerikansk publik. Limberg menar att de nya laroplanema
kraver starka biblioteksresurser for att mruen ska kunna uppfYllas. Att intresset for skolans
biblioteksverksamhet ocksa okat finner hon behigg for bl a i okad efterfragan vid
BibliotekshOgskolan pa fortbildningskurser for larare och bibliotekarier. Hen pekar pa att
intresset ocksa varit stort for de rikskonferenser "Skola & Bibliotek" som Linkopings
universitet tre ganger anordnat (1989, 1991, 1993). Narnnas bor ocksahar ett mycket stort
intresse for en motsvarande konferens pa Lidingo, anordnad av Skolverket m.fl., hasten ~94.
Att nagra kommuner, bl a Orebro, Ianserar lokala utvecklingsprojekt for sina skolbibliotek ser
Limberg sam ytterligare ett gott tecken. Men det som hon finner mest gladjande ar att fokus i
skolbiblioteksdebatten nu skiftat fran att handla om okade resurser till att handla om kvaliten
i skolbibliotekets funktioner. Enligt Limberg tyder detta pa att alltfler upplever skolbiblioteksfragor som pedagogiska fragor.
Skolbibliotek finns for att anvandas i undervisningen. Forutom ett, for den enskilda skolan
relevant bokbestand, kravs att elevema har kunskaper som gor det mojligt att nyttja
bibliotek och att de forstar varfor de ska gora det. Bibliotekarier pa alia stadier Jagger ner en
star del av sin arbetstid pa sa kallad bibliotekskunskap; att lara elever hitta i biblioteket. Anda
verkar inte mycket av detta fastna. De elever som pa grundskolan lart sig soka fram material
om olika daggdjur star handfallna nar de pa gymnasiet ska skriva arbeten om osmanska riket,
forsumi~g eller aids. Ofta avgor slumpen snarare an en uttankt sokstrategi om de finner
lampligt material till sina arbeten.
I Sverige har mycket lite forskning bedrivits om skolbiblioteken och deras roll i undervisningen. Enligt Staffan Selander, pedagogiska institutionen i Uppsala, har forskning om
skolbibliotek overhuvudtaget bara forekomrnit sedan 1970 och ornfattar bara fern procent av
all biblioteksforskning i Sverige (Selander, 1994).
I USA har Carol Kuhlthau studerat hur hogskolestuderande soker information for att losa
skoluppgifter och hon kornmer fram till en liknande beskrivning (Kuhlthau, 1985) som den
ovan. Hogskolestuderande har, enligt henne, svart att anvanda bibliotek. De har tatt
undervisning om olika kataloger och hjalpmedel pa ett visst bibliotek men kan inte overfora
den kunskapen till en annan soksituation. De har inte tatt tillrackligt med tid for att utveckla
sokstrategier under bibliotekaries eller larares handledning. Kuhlthau har i en modell delat in
studentemas sokprocess i sex delar och beskrivit de tankar och kanslor som utvecklas
allteftersom arbetet fortloper. Fran osakerhet och forvirring i borjan, over vanmakt innan de
finner ett fokus for sitt sokande, till entusiasm, tillforsikt till lattnad och tillfredsstallelse
/otillfredstallelse niir presentationen av det fardiga arbetet ar klar. Enligt Kuhlthau bor de
studerande darfor vagledas genom processen, de bor vanja sig vid att stanna upp i arbetet och
studera den funna litteraturen istallet fur att soka mycket information!litteratur att de inte
kan hantera den. Bibliotekskunskap/informationssokning bor inte laras ut som en isolerad
fardighet utan knyta an till uppgifter i skolarbetet. Elevema/studentema kan inte soka fram
information forran de har faktisk nytta av den. Nar de viillart sig beharska processen kan de
overfcira sina kunskaper till nya informationssokningssituationer. Enligt Brigitte KUhne
(KUhne, 1993) har denna syn pa informationssokning som en generell process tatt
konsekvenser for instruktionsprogrammen i skolbiblioteken i USA och Storbritannien. De ar
nu mera inriktade pa anvandningen av infom1ationen som ett redskap for inlaming och
sjalvstandigt tankande, inte bara en orientering i bibliotekets olika kallor. En sadan syn kraver

sa
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ett helt annat samarbete , an det hittills vanliga i Sverige, mellan bibliotekarier och larare fOr
att integrera undervisningen i informationssokning i det undersokande, elevaktiva arbetet som
de nya laroplanema foresprakar.
Kuhltaus generalistiska attityd till informationssokningsprocessen stalls i en artikel av Louise
Limberg och Lars Selden (Limberg, Selden, 1993) mot en grupp GOteborgspedagogers (har
kallade Martongruppen ) betoning av innehallets betydelse vid all inlarning och kunskapsinhamtning. Detta kan enligt Limberg och Selden visa pa en spanning mellan forskningsomradena informationsvetenskap och pedagogik som ocksa kan spegla en motsvarande
spanning mellan bibliotekarier och larare i synen pa elevemas arbete. Limberg presenterar i
artikeln en hypotes om att elevemas satt att soka och anvanda information under arbetet
samspelar med hur elevema forha.IIer sig till amnet och aterspeglas i inlarningsresultatet.
Denna hypotes kommer Limberg art undersoka i ett pagaende forskningsprojekt vid en
svensk gyrnnasieskola. I samma artikel diskuterar Limberg och Selden svagheterna i
samverkan mellan undervisning och biblioteket i den svenska gyrnnasieskolan. Diskussionen
utgar fran ett illdre arbete av Limberg (Limberg, 1990) och pekar bl. a. pa foljande svaga
punkter:
- biblioteket uppfattas inte som en gemensam undervisningsresurs
- bibliotekariema arbetar ensamma, isolerade fran ovrig pedagogisk personal och drunknar i
rutingoromal
- stora delar av skolans mediabestand ar ofta splittrat och inlast i olika rum oatkomligt for
elevema
I Sverige har Brigitte Kuhne i sin avhandling Biblioteket- skolans hjarna? (KUhne, 1993)

beskrivit anstrangningar art integrera skolbiblioteket i skolans kursplaner pa olika nivaer i
grundskolan i Kalmar. Nio klasser foljdes under tre ars arbete med informationssokning i
skol- och folkbibliotek. Ett sarskilt program utarbetades for att trana informationssokning
integrerat med arbetet med olika arnnesomraden och utvarderades sedan. Undersokningen
omfattade observationer, enkater till elever, intervjuer med larare och elever. Nagra av
KUhnes slutsatser blev :
- det ar svart att lara ut informationssokning , det kravs personal, tid och god planering
och samarbete mellan larare och bibliotekarier
- det lonar sig att lara ut informationssokning, eleverna blir sjalvstandigare, mer positiva
och kreativa och kunskapsbeha.llningen blir battre
- de elever sam ratt grundlig traning i informationssokning i grundskolan lyckades ta
med sig denna fardighet och tillampa den i sirt gyrnnasiebibliotek
(Killme, 1993 s. 241)
Om synen pa svenska gyrnnasiebibliotek finns en intressant undersokning. Nar man som
gyrnnasiebibliotekarie upplever art sa manga nu viii verka for skolbiblioteken blir man
naturligtvis glad, men den som tagit del av Inger Malmstroms och Hannah Steins
undersokning "Fern perspektiv pa gyrnnasiebibliotek. .." (Malmstrom & Stein, 1989), har
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standigt i funinnelse den diskrepans som dar framtradde mellan skolans olika yrkeskategoriers syn pa biblioteket. Medan bibliotekarierna i undersokningen upplevde stora brister
var lararna sa nojda med skolomas bibliotek. Malmstrom och Stein menade att om lararna
anvande sina skolbibliotek pa ratt satt sa skulle de upptacka de bristande resursema och inte
vara sa nojda.
Undersokningen innebar ocksa b1.a. att larare, rektorer, skolchefer och skolpolitiker tick ge
sin syn pa vad som ar skolbibliotekets tre viktigaste funktioner. De tick valja tre av atta
funktioner Alia var overens om att den viktigaste funktionen var att erbjuda traning i
informationssokning. Sedan skiljde sig asiktema at. For rektorema kom funktionen laromedel
som nummer tva darefter placerade de lasstimulering. Skolcheferna satte ocksa funktionen
laromedel mycket hogt. Lararna var den kategori som var minst benagna att betrakta
biblioteket som ett laromedel. For dem var foljande funktioner de viktigaste:
informationssokning, lasstimulering, lanebibliotek.

I

I samma undersokning var det ocksa patagligt att sa manga skolpolitiker (skolsyrelseordforanden) inte sag nagon skillnad mellan skol- och folkbibliotek. Kan man da havda att de
olika biblioteksformema har skilda uppgifter och skulle denna syn paverka skolbibliotekens
situation? Att saar fallet tror Louise Limberg. I en artikel (Limberg, 1993b) har hon visat pa
skillnadema. Ron menar att sarskilt i ekonorniskt svara rider ar det viktigt att politiker och
andra beslutsfattare inser att bade bam- och skolbibliotek ar oumbarliga for bamens
utveckling. Skolbibliotekets och folkbibliotekets arbete har olika utgangspW1kter och syften
och sta.Iler darfor olika krav pa attityder, arbetsmetoder, lokaler och mediabestand. Till
folkbibliotek beger man sig som individ, frivilligt for att inhamta kunskaper eller
underhallning. Till skolbiblioteket komrner elever i grupp som ett led i skolarbetet och arbetet
i skolan bygger pa kursplaner, vilket innebar att sarskilda kunskaper skall inhamtas, vissa
fardigheter utvecklas och onskvarda varderingar fOrmedlas. Limberg anser att en tydligare
profilering av skolbiblioteken skulle underlatta vidareutveckling och kvalitetshojning i
verksarnheten.
I inledningen visade jag pa tva roller som skolbiblioteket tatt sig tilldelat: kulturbararen och
informationsformedlaren och min kansla av att den forstnarnnda hittills oftast tatt uppta det
storre utrymmet. Men maste det finnas en motsattning mellan dem bagge? Vad ar bibliotekets
uppgift?
Romulo Enmark har, i material som anvants vid utbildningen pa BibliotekshOgskolan,
utarbetat en modell for att visa bibliotekens verksarnhetsbredd och darigenom beskriva vad
biblioteksverksarnhet ar (Enmark, 1990). Enligt Enmark ar det viktigt att h!lla isar de olika
aspektema sasom bibliotekets overgripande uppgifter, vad biblioteket inneh!ller; har kallat
utsagor, avnamarnas behov och onskemal, sarnhalleliga krav och sattet att utfora uppgifter.
Till bibliotekens overgripande uppgifter hOr att bedoma och inforska:ffa utsagor, forvara,
organisera, vara beredd att presentera utsagor, bedoma avnamares behov, producera utsagor
och handlingar som formedlar utsagor. Utsagorna som biblioteken tar hand om pa
ovanstaende satt kan forekomma ide mest skilda media; bocker, tidskrifter, kataloger, cdromskivor t.o.m. den institutionella rniljon. Avnamare (kunder, lantagare, besokare) vander
sig till biblioteken pa grund av manga skilda behov och onskemru.Verksarnheten ar mycket
bred och innehatler saval handfast arbete som att satta bocker i hyllor som abstrakta
overvaganden som att bedoma utsagor och att analysera sociala sammanhang vid t. ex. en
referensinterxju eller handledning vid sokning efter information. Modellen innehatler ocksa en
antydan om vilka kunskaper som kravs, alltsa vilka kvalitikationer man kan krava av
bibliotekarier, for att bedriva verksarnheten. Den stora bredden gor att verksarnhetens olika
delar konkurrerar med varandra. Visionen om informationscentral stalls mot drornmen om
kulturcentrurn. Just den stora bredden ger utrymrne for de hogst skilda tolkningar av vad som
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ar biblioteksvasendets kama. I Enmarks modell (se bil.l) finns ett embryo till en altemativ
terminologi for att beskriva vad biblioteksvasen ar. Den bygger inte pa begreppsparet
information och kultur, vilkaju ofta stalls mot varandra, utan utgar fran sju begreppsnivaer.
Enmark gor i sin modell ingen skillnad mellan folk- och skolbibliotek. Enmarks modell
kommer jag senare att utga ifran fOr att se om de uppgifter och mal som de nya laroplanema
a.Iagger skoloma verkligen kan losas eller uppnas med hjalp av skolbiblioteken och det arbete
som bedrivs dar.

2.2 Tre undersokningar som delvis legat till grund fOr nagra
organisationers agerande
Nu har vi sett vad olika forskare och debattorer anser att skolbibliotek ar eller skulle
kunna vara. Vad ar det da som ligger bakom oron fOr skolbibliotekens frarntid i Sverige? Jo,
bland annat tre undersokningar som utforts av organisationer med intressen i skolbiblioteksfragan.
Skolverket hit 1993 gora en probleminventering som granskade skolbibliotekens pedagogiska
funktion (Gagner-Geeber, 1993). Den behandlar bade grundskole- och gymnasiebibliotek
och kom fram till att pa grunskoleniva var det bibliotekets kulturella och sociala funktion som
fortfarande dominerade over den pedagogiska. Biblioteken anvandes framst for hernlan och
fritidslasning, bristema var stora vad galler personal och bibliotekets tillganglighet. Pa
gynmasieniva anvandes biblioteken mer i undervisningen i olika anmen och det som
upplevdes som det storsta problemet var det bristande sarnarbetet mellan bibliotekarier och
larare. Iriventeringen pekade ocksa pa brister vad galler arbetsplatser for elevema och den
tekniska utvecklingen pa gymnasiebiblioteken.
Sveriges fcirfattarforbund, SFF, drev under 1992 Nationalkampanjen Radda biblioteken! for
att protestera och agera mot harda kommunala nedskarningar som da drabbade folkbiblioteken. Under kampanjarbete i olika kommuner fick de ocksa larmrapporter om skolbibliotekens tillstand. SFF genomforde da en enkatundersokning vars resultat sedan presenterades
bl. a. pa en konferens om skolbibliotekens framtid i Jonkoping i april-94 och i tidskriften
Forfattaren, 1994:3.
Enkaten gick ut till samtliga Sveriges 287 kommuner och 145 svarade. Stort morkertal alltsa
men SFF befarar att situationen ar sfunre i de kommuner som inte svarat. Av de 115
kommuner som svarat pa fragan om oppetha.Ilande svarade 26% att deras skolbibliotek inte
var oppet under hela skoldagen, trots att den da gallande laroplanen, Lgr 80, framholl att
biblioteket bor vara tillgangligt hela dagen. Aven dar biblioteken var oppna fanns det sallan
personal mer an nagra timmar i veckan.
Drygt en tredjedel av de kommuner som svarat saknade utbildad personal pa skolbiblioteken.
Av de 122 kommuner som svarat pa fragan om medieanslag angav 64% ett medieanslag som
inte ens racker till en ny bok per elev per lasar (en tidigare rekommendation for nyanska.ff~
ning). Som jamforelse narnns att Sveriges skolbibliotek 1974 i genomsnitt hade anslag for
1,4 backer per elev per
Det kan betyda att bokbestandet nu i en tid som anses praglad av
en alit snabbare fOrandringstakt fora.Idras snabbare an tidigare. SFF avslutar ocksa rapporten
om enkaten med att undra hur den nya laroplanen ska kunna genomforas i ett fora! drat
skolbibliotek utan personal.

ar.
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..
Ett annat forsok till kartlaggning av skolbiblioteken i Sverige genomfordes av Svenska
folkbibliotekarieforbundet, en delforening inom DIK, hOsten 1992 (Skolbibliotekens
situation). Aven har framkommer nedskarningar pa bade media och personal dessutom
hotade skolbibliotekscentraler och uppsagda lararbibliotekarieavtal. Svarsfrekvensen var
aven har mycket h1g ca 50% av kommunema svarade. Det mest patagliga med denna enkat
ar emellertid hur kommunemas nya organisationer, rna det vara kommundelsnarnnder, "kopasalja"organisation och resultatenheter eller nya konstellationer av politiska narnnder, gjort det
omojligt att overblicka kommunen. DIK-furbundet kunde inte svar pa flera av sina fragor
eller fick motstridiga svar fran olika hall inom samma kommun. Denna enkat publicerades
heller aldrig.

ra

Kvaliten i dessa bada sistnarnnda undersokningar kan naturligtvis ifragasattas;
svarsfrekvensen var i bada fallen lag, men jag viii anda ta med dem har eftersom de legat
tillgrund for organisationernas agerande. De visar ocksa pa att det blivit svarare att ta reda pa
hur det verkligen ser ut med kommunernas alia nya organisationsformer.

2.3

Officiell statistik

Vad sager da den officiella statistiken? Kan man dar finna skal till oro? Statistiska
centralbyran, SCB, sammanstaller sedan lasaret 1978/79 statistik over hemlan av backer
fran skolorna genom att utfora urvalsundersokningar tva ganger om aret. Fran lasaret
1981/82 gars ocksa urvalsundersokningar avseende skolomas bokbestand (Statistiska
meddelanden KU 11, 1995). Enligt SCB skattades det totala bokbestandet i skolbiblioteken
1993/94 till 28, l miljoner volymer. Fran lasaret 1981/82 ar det en minskning med ca 8,5
miljoner·volymer, dvs en minskning med 23 %. Den storsta minskningen skedde dock fore
de drastiska fOrsamringarna av kommunernas ekonomi pa 1990-talet. SCB-statistiken visar
ocksa att 1993/94 var 43 % av skolornas totala boksarnlingar placerade utanfor skolans
centrala boksarnling t ex i amnesrum eller kJassrum.
Hemlanen fran skoloma minskade enligt SCB: s skattningar med ca 11 miljoner Ian dvs med
38% fran lasaret 1984/85 tilll993/94. Eleverna pa lag- och mellanstadieskoloma var de
flitigaste boklanarna. Mest backer lanades pa lag- och mellanstadiet, minst pa hOgstadiet.
Nagra uppgifter om bokanslag och nyanskaffuingar finns ej i den o.fficiella statistiken. Det
finns inte heller nagra uppgifter om utnyttjandet av referenslitteratur och tidskrifter i
skolbiblioteken eller om antalet besok, nog sa viktiga matt pa skolbiblioteksverksarnhet.
Detar hemlanestatistiken fran folk- och skolbibliotek som Jigger till grund for den statliga
biblioteksersattningen som tillfaller forfattarfonden och som finansierar forfattarpenning,
stipendier och pensioner for svenska forfattare.

2.4 Oppet brev till Sveriges skolledare
Under varen 1995 publicerades i ett antal facktidskrifter ett oppet brev till Sveriges
skolledare om bibliotekets okade roll i den nya skolan. Undertecknare var tio organisationer
med olika anknytning till skolan och skolans arbete. Det var fackliga organisationer som
Lararforbundet, Lararnas riksforbund, Sveriges forfattarforbund, DIK-forbundet och
Elevorganisationen i Sverige. Dels var det intressefOreningar som Riksforbundet hem och
skola, Forfattarcentrum riks, Sveriges allmanna biblioteksforening SAB och BRIS Barnens
ratt i samhallet. Underteclmade brevet gjorde ocksa myndigheten Skolverket. Svenska
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kommunforbundet och Statens kulturrad deltog i arbetet som roregick brevet men har inte
skrivit under av olika skal.
Jag fann det mycket intressant att sa manga organisationer lyckats ena sig om ett gemensamt
uttalande for skolbiblioteken och beslot mig for att anvanda detta brev som utgangspunkt for
att forsoka spalta upp vad som sags och tycks om skolbiblioteken 1995. Har kommer att
redovisas resultatet av en undersokning bestaende av inteiVjuer med representanter for de
olika organisationema samt en genomgang av respektive organisations tidskrift fOr att se
vilken syn pa och bild av skolbiblioteken som dar tonar fram.
Men dessa tio ovannarnnda organisationer var inte de enda som under 1995 agerade for
skolbibliotekens val. Det fanns fler aktorer och aven dessa skall undersokas. Jag har redan
namnt att Svenska kommunforbundet och Statens kulturrad deltog i arbetet med , men inte
tyckte sig kunna underteckna brevet. Dessutom ornfattar min undersokning Svenska barnboksinstitutet och Svenska bamboksakademien som pa olika satt ocksa har intresse i skolbiblioteksfragan. Fragoma har ocksa stii.llts till Skolledama, rektoremas fackliga organisation.
En kort presentation av alia undersokta organisationer och deras verksarnhet finns i bilaga 4.
Brevet ( se bil.2) vander sig till Sveriges skolledare som ansvariga for skolans pedagogiska
utveckling. I brevet betonas bibliotekets roll som skolans verkliga informations central, en
nodvandig pedagogisk resurs bestaende av bocker, tidskrifter, CD-ROM, databaser.
Behovet av utbildad personal papekas liksom vikten av att biblioteket verkligen ar
tillgangligt. Den positiva utvecklingen i flera kommuner halls fram men aven den negativa i
andra och de olika forutsattningar elevema darmed har att tillgang "till den kunskap och
bildning som den nya laroplanen kraver". Brevet avslutas med en uppmaning till rektorer att
tillsammans med avsandarna verka for att bibliotekets ska anvandas i skolarbetet.

ra

2.5 Sammanfattning av bakgrund
Intresset fOr skolbiblioteksfragor okar i Sverige. Det finns tendenser som tyder pa att
skolbiblioteksfragor alltmer uppfattas som pedagogiska fnigor. I USA har bl.a. Carol
Kuhltau studerat studenters biblioteksanvandning vid informationssokning. Hennes och
andra forskares ron har lett till att instruktionsprogrammen vid skolbibliotek i den anglosaxiska varlden gjorts om och nu mer riktas mot anvandning av information, nagot som
kraver mer samarbete mellan bibliotekarier och Hirare an vad som ar vanligt i Sverige.
Har i Sverige har Brigitte Kuhne studerat konsekvenserna av forsok med okad
integration av biblioteket i skolarbetet och funnit positiva effekter for inlarning och
elevers sjalvstandighet i arbetet. Det finns annars mycket lite forskning gjord om
skolbibliotek i Sverige.
I diskussioner tilldelas skolbiblioteket ofta tva olika roller som stalls mot varandra;
kulturbarare eller informationsfOrmedlare. I detta arbete beskrivs en modell av Romulo
Enmark som sedan utvecklas for att forsoka beskriva skolbibliotekets uppgifter pa ett
annorlunda satt. Denna model! kommer senare att kopplas till de nya laroplanerna for att
undersoka om man kan anse att de som hanvisar tilllaroplanerna, nar de vill starka
skolbiblioteken, har nagon grund for att gora

sa.
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De nya Hiroplanernas ord om elevaktivt, undersokande, forskande, vetenskapligt si:itt att
arbeta tar mfmga som grund for att skolbiblioteken maste och kommer att starkas och bli
alit viktigare i skolarbetet. Samtidigt bar nedskarningar i kommunemas ekonomi under
botjan av 90-talet skapat oro for skolbibliotekens framtid . Men att veta bur det verkligen
ser uti kommunerna bar blivit svarare p.g.a. olika nya organisationsformer som forsvarar
overblicken. Officiell statstik visar pa minskande bokbestand och farre bemlan fran
skolbiblioteken. Andra matt pa skolbiblioteksverksarnhet saknas i officiell statistik.

3 Fragestallningar och metod
3.1 Fragestallningar

!I

Den sam foljt med nagorlunda i bibliotekspressen under aren 1993 till 1995 bar iatt en
kans_la av att det plotsligt fmns ett okat intresse for och att det ar fler som intresserar sig for
skolbiblioteksfragor an tidigare. Vi har ocksa i litteraturkapitlet sett att det finns vissa belagg
for att intresset okar. Intressanta fragor blir da: vilka agerar som skolbibliotekens
vapendragare och pa vilket satt forsoker de olika aktorema paverka utvecklingen?
Med sa manga intressenter kan det ocksa vara intressant att se pa vilken bild som formedlas
av de olika aktorema, dels utat, dels inom den egna organisationen. Stammer de olika
aktoremas bilder overens?
Till sist ska ocksa undersokas om det faktum att fler intresserar sig for skolbiblioteken gor att
diskussionen tar nagot genomslag i press annan an bibliotekspress och vilken bild som i sa
fall dar framtrader.
Eftersom de agerande organisationema i det oppna brevet hanvisar till de nya laroplanema for
att finna argument att starka skolbiblioteken maste forst en ana:Iys av laroplanema goras.
Finns dar verkligen belagg for att skolan behover en stark biblioteksresurs eller for vad den
resursen ska anvandas till?

3.2 Metod
Detta arbete staller ett antal fragor for att forsoka bringa klarhet i vad som hander pa
skolbiblioteksfronten. Under varen 1995 lyckades ett start antal organisationer enas om en
gemensam aktion, ett oppet brev till skolledare om skolbibliotekens betydelse. Det brevet har
iatt hilda utgangspunkt for detta arbete och denna undersokning begransar sig till vad som
skedde under 1995.

3.2.1 Tidsavgransning
Det finns flera anledningar till att undersokningen begransats till 1995. Dels behovet av ett
fokus och av ett hanterligt material . Det var ocksa sa att jag i mina inledande sonderingar
10
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infOr arbetet talade med flera personer som tyckte sig karma att nu, nu ar vi sa manga som
arbetar tillsarnmans att en vandpunkt skulle ske under 1995. Det hangde bl.a. ihop med att
man tyckte sig seen attitydforandring hos Skolverket m.fl. organisationer. Flera personer
hanvisade ocksa till en konferens som Skolverket, Kommunforbundet m.fl. anordnade
tillsarnmans "Skolbibliotek ~ larande rniljo" i Lidingo, hasten 1994 och sag den som ett
genombrott for en forandrad och mer fOrstaende syn pa skolbibliotekets roll i skolarbetet som
hanger sarnman med de nya laroplanema. Forvantningama, sarskilt bland bibliotekarier
verkade stora pa att nagot skulle handa under 1995.

3.2.2 Laroplansanalys och analys av skolbibliotekets uppgift
For att forst av alit utreda om man kan godta hanvisningar till de nya laroplanema som
argument for att starka biblioteken genomfordes en analys av laroplanema pa jakt efter
skrivningar som kan tolkas som stod for en stark skolbiblioteksresurs. For att sedan se om det
fmns nagot i biblioteksvasendets uppgifter som skulle gora skolbiblioteken till ett lampligt
verktyg for den sam vill uppfylla laroplanens miil har jag med utgangspunkt fran den modell
av Enmark som tidigare presenterats i litteraturavsnittet (Enmark, 1990), gjort en model! for
skolbibliotekets uppgifter.
Laroplanema Lpo-94 for det obligatoriska skolvasendet och Lpf -94 for det frivilliga
skolvasendet analyserades for att finna formuleringar som a.Iagger skolan mal som borde
kunna uppfyllas med hjalp av bl.a. valutrustade skolbibliotek. Centrala formuleringar i
laroplanema grupperades i tema.
Mot Hiro.pianemas tema stalldes sedan en modell som beskriver skolbiblioteksverksarnhetens
uppdrag for att se vilka av biblioteksvasendets uppgifter som kan bidra till att uppfylla de miil
som vara olika tema presenterar. Som narnndes i inledningen till detta arbete finner jag i
skolbiblioteksdiskussionen i Sverige en mycket tydlig polarisering mellan skolbibliotekets roll
som kulturbarare och skolbiblioteket som informationscentral. For min analys av laroplan och
bibliotekets uppgifter fastnade jag for Enmarks modell (Enmark, 1990) eftersom den ocksa
omfattar ett forsok att betrakta biblioteksverksarnhet pa ett annat satt an genom att stalla
begreppen kultur och information mot varandra. Jag har emellertid forandrat Enmarks modell
nagot. Enmark gor namligen ingen skillnad mellan folk- och skolbibliotek.
Med bl. a. Louise Limbergs distinktioner i ~hanke (Limberg, 1993c) vill jag pasta att en av
skolbibliotekets centrala uppgifter ar att tillhandahiilla handledning for elever och larare i
informationssokning. Till Enmarks sju verksamhetsnivaer fogas darfor i modellen over
skolbibliotekens uppgifter en attonde, som har kallas handledningsniva. De utsagor som
formedlas pa denna niva blir da samtal mellan bibliotekarie och elever/larare och lektioner i
informationssokning. Avnamarens behov pa denna niva blir kunskaper som mojliggor
sjalvstandigt, forskande arbete. Har kommer sedan laroplanemas tema att fogas in for att visa
vilka av skolbibliotekens uppgifter som kan hjalpa skolan att uppfylla laroplanemas mill.

3.2.3 Urval av undersokta organisationer
Med det 6ppna brevet till Sveriges skolledare som utgangspunkt fOrsokte jag ta reda pa
vilka organisationer som agerade for skolbibliotekens utveckling under 1995. Det visade sig
under arbetets gang att flera andra organisationer ocksa agerade i fragan genom t. ex.
II

samverkan med eller genom att ga i diskussion med dem som underteclmat brevet. Dessa
organisationer togs ocksa med i undersokningen for helhetens skull. Dessutom tick
skolledarnas fackliga organisation, Skolledarna, vara med eftersom brevet vande sig till dess
medlemmar och det kunde vara intressant att se om de som organisation hade nagra tankar
om skolbiblioteksverksarnhet.

I

Som uppgiftslamnare val des, for de organisationer som undertecknat brevet de personer som
valts av sina respektive organisationer att representera dem i det natverksarbete som lag
bakom bl. a brevet till skolledama. Dessa ar inte, med nagot undantag, officiella
representanter for organisationema, ordforande el. dyl. och ar alltsa inte heller, aterigen med
nagot undantag, de personer som undertecknat brevet. v ad galler de ovriga organisationema
var de personema som intef\juades ordforande eller pa annat satt sprakror for organisationen.
Detta gor naturligtvis att skolbiblioteksfragan som intresserar oss i detta arbete kan ha olika
forankring i olika organisationer bl. a. beroende pa val av person och organisationens storlek.
Genom att forutom intef\juer med organisationemas representanter gora en genomgang av
organisationemas offici ella organ hoppas jag kunna ge en fullstandigare bild av hur
skolb.iblioteken uppfattas. En forteckning over de undersokta organisationema finns i bilaga 4.

3.2.4 Intervjuundersokningen
Syftet med intenjuema var dels att ia en bakgrund till samarbetet kring det oppna brevet och
ta reda pa organisationemas skal att verka for battre skolbibliotek. Ett annat syfte var att !a se
pa vilket s'att de olika organisationemas syn stammer overens och vad som skiljer sig at. Detta
forsokte jag ta reda pa genom att fraga om hur de uppfattar skolbibliotekens mal och
uppgifter och vad de ansag vara de allvarligaste bristema i skolbiblioteken. Dessutom
fdigades vern de skulle vilja paverka for att forbattra situationen och vilken bild av
skolbiblioteken de skulle vilja formedla. Intervjufragoma presenteras i bilaga 2. Intef\juema
skedde med ett undantag per telefon och genomfordes till storsta delen under hosten 1995,
nagra skedde i januari 1996. En av organisationsrepresentantema bad att p.g.a. tidsbrist !a
svara per brev och tick da sarnma blankett med de fortryckta fragoma och plats for svaren
som jag sjalv anvande for dokumentation.

3.2.5 Tidskriftsgenomgang
For att se vilken bild av skolbiblioteket som formedlades till de egna medlemmama och utat
har 1995 ars argang av de undersokta organisationemas tidskrifter eller motsvarande gatts
igenom. Stammer organisationens syn pa skolbiblioteket som den dar tonar fram med
resultatet av intervjuundersokningen och hur mycket utrymme f'ar skolbiblioteksfragan i
respektive tidskrift? Argang -95 gicks igenom, antalet artiklar ralmades, rubriker och
nyckelord granskades. En forteckning over genomgangna tidskrifter och motsvarande med
uppgift om deras spridning fums i bilaga 4.

3.2.6 Databassokning
For att undersoka om intresset for skolbiblioteksfragoma under 1995 fick nagon spridning
utanfor bibliotekspressen gjordes sokningar i referensdatabasen Artikel-sok. Artikel-sok
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indexerar 30 dagstidningar, 400 tidskrifter och 90 arsbocker, sarntliga utgivna i Sverige eller i
svenskspdikiga Finland. I sokresultatet granskades rubrikema och amnesorden i referensema.

3.2. 7 Sammanfattning av metodval
Forst gjordes en analys av laroplaner kopplad till en modell att beskriva skolbibliotekens
uppgifter for att utrona om man kan havda att de organisationer som hanvisar tilllaroplanema
i sitt argumenterande for starkare skolbibliotek har fog for att gora sa Vilka organisationer
som skulle undersokas valdes med det oppna brevet till Sveriges skolledare som
utgangspunkt. Andra organisationer som agerat i skolbiblioteksfn1gan under 1995 togs ocksa
med. Undersokningen begransas till1995. Representanter for 14 organisationer inteiVjuades
per telefon for att bora de olika organisationemas syn pa skolbibliotek och for att ta frarn
Iikheter och olikheter mellan organisationema. En tidskrifts-genomgang gjordes for att se
vilken bild av skolbiblioteken som frarntonar i organisationemas tidskrifter. For att slutligen
se om intresset fOr skolbiblioteksfn1gan nadde utanfor bibliotekspressen genomfordes
sokningar i en refe-rensdatabas.

4

Resultat

4.1 Laroplansanalys
Plotsligt sags det aterigen overallt att nu varas det for skolbiblioteken; med de nya
laroplanema kommer skolbiblioteket antligen att sta i centrum for elevemas och laramas
arbete! Men har vi inte hOrt det forr, skulle inte grundskolans forra laroplan, Lgr -80, bli
bibliotekens chans att inta sin rattmatiga plats i skolans arbete. Redan ·194 7 sades att den
laroplan som da skulle trada i kraft "skulle stupa utanfor den lasta dorren till skolbiblioteket".
Enligt SFF star manga skolbibliotek i boijan av 90-talet fortfarande lasta . Laroplanema har
avlost varandra men nu - nu med Lpo-94 och Lpf -94 och IT i skon forening - nu ska skolan
verkligen upptacka behovet av saval valutrustade skolbibliotek som bibliotekariekompetens.
Eller. .. ? Det ar i sa fall forvanande att ordet skolbiblioteket inte namns en enda gang i de nya
laroplanema. Vi ska snart se efter vilka argument for skolbiblioteken som doljer sig i och
mellan laroplanemas rader men forst en tillbakablick.
Brigitte KUhne har i sin avhandling Biblioteket- skolans hjama? (Ki.ihne, 1993) sarnmanstallt
en kort historik over svenska Hiroplaner och deras forhallande till skolbiblioteken. 1919 ars
undervisningsplan ville uppmuntra tilllasning genom att vanja elevema att anvanda skolans
bibliotek. De borde ocksa ta tillgang till uppslagsbOcker och utforligare larobocker for
sjalvstudium. 1946 ars skolkommision sag skolbiblioteket som ett viktigt laromedel och ett
kulturcentrum i skolan. Elevema borde ocksa lara sig utnyttja folkbiblioteken. Lgr -69 talade
om det aktiva kunskapssokandet men ordet skolbibliotek namns inte. I Lgr -80 betonades
det aktiva undersokande arbetssattet och biblioteket spelar en viktigare roll.
Vad star det da i de nya laroplanema Lpo -94 och Lpf -94 och vilka belagg finns dar for att
skolbibliotekens roll kommer att oka? Jag kommer har i stort sett att behandla de bada
Jaroplanema; Lpo -94 och Lpf -94, som en, eftersom de innehatler mycket snarlika
forrnuleringar. Dar sainte ar fallet kommer jag att papeka detta.
Bagge textema inleds med att en ansvarsfordelning fastslas. Staten anger de overgripande
millen och riktlinjema for skolans verksamhet och kommunema ansvarar for genomfOrandet.
Detar genom laroplanema som skolans vardegrund sarnt mat och riktlinjer formuleras . All
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personal pa skolan ar delaktig i ansvaret for att skolans arbete bedrivs i riktning mot mal en.
Laroplanerna kompletteras med kursplaner for de enskilda amnena. De mat som anges i
laroplan och kursplan konkretis~ras i kommunens skolplaner. I lokala kursplaner ska den
enskilda skolan ange hur millen ska forverkligas och verksamheten utformas. Larare och
elever utformar tillsarnmans undervisningsmai som ar utgangspunkt for val av
arbetssatt.Det sags ingenting i laroplanema om hur skolbiblioteksverksamheten ska utforrnas.
Vad ar det da som gor att sa manga aktorer nu hanvisar till de nya laroplanerna nar de arbetar
for art starka skolbiblioteken? Vad finns det i laroplanstexterna som motiverar behovet av
valfungerande, valforsedda skolbibliotek?
Ja, ordet "skolbibliotek" namns aldrig men under rubriken rektors ansvar finns i bada
laroplaner likartade forrnuleringar. Tillsarnmans med 14 andra punkter namns som rektors
sarskilda ansvar art
"arbetsmiljon i skolan utformas sa att elevema rar tillgang till
handledning och laromedel av god kvalitet samt andra hjalpmedel

•

fcir art sjalva kunna soka och utveckla kunskaper bl. a bibliotek, datorer
och andra tekniska hjalpmedel"
(Lpf -94 s. 36, med liknande formulering i Lpo -94 s. 17).

Ordet "bibliotek" namns ytterligare en gang i gymnasieskolans laroplan i en formulering om
bok- och bibliotekskunskap; "lararen ska se till att elevema tillagnar sig bok- och
bibliotekskunskap" (Lpf -94, s. 31 ).
Inte mycket om bibliotek alltsa men vad kan vi annars hirta i laroplanstextema som st6der den
som vill utveckla skolbiblioteken.Redan i inledningen till Lpo -94 (sid. 7) firms under rubriken
"Skolans uppgift" foljande formulering:
"Eievema ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ert
stort informationsflode och en snabb forandringstakt. Studiefardigheter och metoder art tillagna sig och anvanda ny kunskap blir
darfor viktiga . Det ar ocksa nodvandigt art elevema utvecklar
sin formaga att kritiskt granska fakta och forhallanden och att
inse konsekvensema av olika altemativ"
En snarlik formulering firms i Lpf -94(s. 25) med tillagget art elevema ska niirma sig "ert
alltmer vetenskapligt satt att tanka och arbeta" ..
Vilka ytterligare argument kan da finnas mellan radema for den som vill argumentera for
satsningar pa skolbiblioteksverksarnheten? Jag har har delat upp centrala formuleringar efter
tema for att visa hur man kan argumentera for att en stark biblioteksresurs stodjer arbetet
med art uppf.Ylla laroplanens mat.
Tema 1 Arbetssartet
Tema 2 Sammanhang och overblick
Tema 3 Skolning i demokrati
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Tema 4 Spraklig och kulturell utveckling
Tema 5 Uirande miljo

Dessa tema kan direkt kopplas till uppgifter i verksamhetsmodellen for skolbibliotek. Mest
tydligt blir det kanske att de krav som laroplanema stillier i vart forsta tema, Arbetssattet,
delvis kan tillgodoses med ett valutrustat skolbibliotek. Elevema ska enligt laroplanema ges
mojlighet att prova olika arbetssatt och arbetsformer. Det sjalvstandiga Wldersokande arbetet
betonas och elevema iar efterhand storre uppgifter och storre ansvar for de egna studiema.
En stark biblioteksresurs ar av stor vikt i en skola dar t.ex. klassrumsforelasningar,
gruppdiskussioner, laborationer, studiebesok och sjalvstandigt sokande efter information
varvas. For att mojliggora ett sjalvstandigt arbete maste elevema emellertid ia tillgang till och
vana att hantera de verktyg som ett bibliotek kan erbjuda, t. ex. kataloger, databaser, bibliografier. De maste ocksa forst ia lara sig en rimlig arbetsgang for att kunna arbeta effektivt.
Den arbetsgangen tar med fordel sin utgangspWlkt i ett modemt biblioteks alla olika media
och informationska.Ilor. Tema 1 Arbetsattet kan darfor kopplas till flera olika nivaer i
verksamhetsmodellen (se fig. 1) namligen metaupplysningsnivan, upplysningsnivan,
kWlskapsnivan och handledningsnivan.

Vart andra tema handlar om elevemas ratt till sammanhang och overblick. Laroplanema sager
att elevema ska ha mojlighet att arbeta amnesovergripande och att arbetet med flera
arbetsomraden ska samordnas sa att de bildar en enhet for elevema. Elevema ska ocksa
kunna overblicka storre kWlskapsfalt och kunna kritiskt granska och jamfora olika utsagor.
Nar man funderar pa detta ur biblioteksperspektiv ser man att de grWldlaggande
forutsattningama for detta borde bli mycket goda i en skola med ett valforsett , centralt
placerat skolbibliotek, dar backer och andra media i skilda amnen och representerande olika
asiktsyttringar firms sarnlade pa ett och samma stalle och dar man kan na utanfor skolans
vaggar med hjalp av uppkopplingar till olika databaser och Internet. Bibliotekariens
erfarenhet i att granska och jamfora olika texter blir ocksa till nytta i handledningen av
elevema. Minst tva nivaer i verksamhetsmodellen, upplysningsnivan och institutionella nivan,
kan darfor sagas motsvara laroplanemas krav i tema 2 pa att erbjuda elevema overblick och
sammanhang.
Laroplanema sager att skolan ska ge elevema forutsattningar att delta i den demokratiska
processen. De ska kunna se sarnmanhang och kritiskt ganska och vardera pastaenden och
forhailanden. Detta utgor vart tredje laroplanstema.. De elever som tranats att sjalvstandigt
och med handledning soka information om t. ex. olika samhallsprocesser och vant sig vid att
granska texter genom att de iatt tillgang till flera olika utsagor om samma foreteelse har
naturligtvis ett stort forsprang. Ett valstrukturerat skolbibliotek kan vara en stor tillgang
genom att det kan hjalpa till att askadliggora informationens vagi sarnhallet. For att kunna
delta i den demokratiska processen maste man ha tillgang till information och/eller sokverktyg
samt handledning i att anvanda dessa. Skolbiblioteket kan vara en bra hjalp pa vagen. Dar ar
informationen organiserad och gjord sokbar och elevema bor ta lara sig att utnyttja
sokverktygen. Ett skolbibliotek som erbjuder storre delen av skolans sarnlade
mediabestand,katalogiserat och forsett med lampliga amnesord, ar i detta hanseende en
betydligt storre tillgang an skilda institutioner ordnade efter olika hemmagjorda system, som
elevema aldrig kommer att stota pa ute i samhallet. Minst tre nivaer i verksamhetsmodellen,
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Fig. 1 Modellen fOr att beskriva skolbiblioteksverksamhetens uppgifter kopplad till
tema i laroplanerna
Skolbiblioteksvasendets overgripande uppgifter
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upplysnings-nivan, handledningsnivan och den institutionella nivan motsvarar hiroplanemas
tema 3 Skolning i demokrati.

Men vara elever ska inte bara soka kunskap och information, de ska ocksa utvecklas sprakligt
och kulturellt. Vart fjarde tema blir just spnlklig och kulturell utveckling. Enligt laroplanema
ska skolan strava efter att vruje elev utvecklar ett rikt och nyanserat sprak. Pa de hogre
stadiema ska elevema kunna utttycka sig val i tal och skrift infor kommande studier och
deltagande i yrkesliv och samhallsliv. De ska ocksa bli fortrogna med det egna kulturarvet
samt utveckla forstaelse for andra kulturer. De ska kunna leva sig in i och forsta andra
manniskors situation. Aven har kan ett valforsett, valbemannat skolbibliotek vara till stor
hjalp. Lasning av "god" man aven av "mindre god" skonlitteratur anses bidra avsevart till
sprakutveckling och lasinlarning. Aven lasning av olika typer av facktexter utvecklar spraket
och sprakkanslan. En stor del av vart och andra landers kulturarv bestar av litteraturen, ju
narmare den finns barn och ungdomar desto storre chans att de f'ar mojligheter att ta del av
den och ta den till sig. Skonlitteratur har dessutom alltid betraktats som ett satt for manniskor
att leva sig in i andras situation eller forflytta sig till en annan kultur. God tillgang till
skonlitteratur i barns och ungdomars narhet kan framja bade deras sprakutveckling och deras
forstaelse for andra manniskor och deras kultur. Laroplanemas mru kan vad galler temat
spraldig och kulturell utveckling uppfyllas med hjalp av atrninstone tre av biblioteksvasendets
verksamhetsnivaer, estetiska nivan, forstroelsenivan och kunskapsnivan.
Aterstar sa vart femte och overgripande tema~ larande rniljo. Skolan ska erbjuda en positiv
rniljo som stimulerar tilllarande. Arbetsmiljon ska utformas sa att elevema f'ar tillgang till
t. ex. datorer, bibliotek och handledning samtidigt som skolan ska verka i en omgivning med
manga kunskapskallor. Har har det skolbiblioteket mycket att erbjuda. Genom ratt
dimensionering, utrustning, inredning och moblering kan det goras till ett valfungerande
arbetsrum for elevemas sjalvstandiga arbete. Genom datorer och databasuppkopplingar kan
man hamta information ur extema kallor. Bibliotekarien star for kvalificerad handledning.
Bibliotekariens kunskaper om informations- och kunskapsproduktion i stort gor det ocksa
mojligt for skolans elever och larare att soka sig utanfor de egna vaggarna i sitt sokande efter
information och kunskap. Skolbiblioteket kan alltsa hjalpa skolan att skapa en larande miljo
genom flera av sina verksamhetsnivaer; kunskapsnivan, handledningsnnivan, den estetiska
nivan, forstroelsenivan och den institutionella nivan.

4.1.1 Sammanfattning av Hiroplansanalysen
Laroplanema Lpo -94 och Lpf -94 analyserades pajakt efter formuleringar som ruagger
skolan mal som borde kunna uppfYllas med hjaip av bl.a. valutrustade skolbibliotek for att se
om de organisationema som hanvisar till de nya laroplanema i sin argumentation for starkta
skolbibliotek kan ha ratt i att gora sa. For att a andra sidan se om det verkligen finns uppgifter
i biblioteksvasendets verksamhet som kan motsvara kraven som laroplanema stillier
kopplades laroplanema samman med en model! for att visa bibliotekens verksamhetsbredd,
utvecklad av Romulo Enmark och pabyggd av mig eftersom jag anser att folk- och skolbibliotek inte har samma uppdrag.Det konstaterades snart att laroplanema inte narnner ordet
skolbibliotek en enda gang. Daremot fann jag att centrala formuleringar i laroplanstexterna
kunde grupperas efter tema, dar varje tema kan sagas motsvara en eller flera aspekter av
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skolbiblioteksverksamhetens uppgifter. Jag anser att foljande tema i Hiroplanema kan kopplas
till olika nivaer i en verksamhetsmodell over skolbibliotekens uppgifter.
Tema 1 Arbetssatt; undersokande, vetenskapligt, sjalvstandigt
Tema 2 Elevers ratt till sammanhang och overblick
Tema 3 Elevers skolning i demokrati
Tema 4 Elevers sprakliga och kulturella utveckling
Tema 5 Skolan som larande miljo

Det finns enligt min analys i detta arbete swedes verkligen fog for att hanvisa till Iaroplanema
om man viii paverka utvecklingen av skolbiblioteken i Sverige.

4.2 Intervjuundersokningen
I detta avsnitt redovisas svaren pa fragoma i intervjuundersokningen. Forst behandlas bur de
olika organisationemas representanter ser pa samarbetet kring och bakgrunden till det oppna
brevet. Sedan foljer en sammansta.IIning av organisationemas syn pa skolbiblioteken som den
framstar genom representantemas svar pa fragoma i undersokning. Darefter foljer en
redovisning av organisationemas aktivitet i skolbiblioteksfragor under 1995 och tidigare.

Tio olika organisationer med anknytning till skola och bibliotek undertecknade det oppna
brevet till Sveriges skolledare som varit utgangspunkt for mitt arbete. Nagra av dem har
ocksa agerat pa egen hand under 1995. Ytterligare fern organisationer bar varit aktorer pa
olika satt i skolbiblioteksfragan under 1995 och de bar ocksa omfattats av undersokningen.
Det ar intressant att sa manga lyckades ena sig om ett gemensamt uttalande, men vad tycker
de for ovrigt om skolbiblioteksverksarnheten och mojlighetema att starka den? For att £a veta
mera genornfordes telefonintervjuer med foretradare for de olika organisationema. Jag stallde
elva fragor, dels om sjalva arbetet med det oppna brevet dels om organisationemas syn pa
skolbibliotekens problem och mojligheter. Fragoma finns presenterade i bilaga 2 . Fragoma 1
och 9-ll behandlar samarbetet mellan de organisationer som undertecknat det oppna brevet
och formulerades for att !a fram en bakgrund till det gemensarnma agerandet. Fragoma 2- 6
behandlar de enskilda organisationemas syn pa skolbiblioteksverksarnhet och utveckling av
densamma. Fragoma 7 - 8 behandlar ovrig aktivitet i skolbiblioteksfragor fran
organisationema i fraga. I resultatkapitlet redogors forst for bakgrunden till det oppna brevet
och samarbetet mellan de olika organisationema som undertecknat det. Darefter behandlas
de olika aktorernas syn pa skolbiblioteken. Det avsnittet in.nefattar da ocksa organisationer
som inte deltog i brevaktionen men som agerat pa olika satt under 1995. Nagra forklaringar
ar har pa sin plats. Organisationen BRIS var visserligen med och undertecknade brevet men
deltog aldrig j arbetet med det och har inte heller agerat pa nagot annat satt for att framja
skolbiblioteken. Dess forra ordforande hade belt enkelt Ia.tt sig brevet tillsant fran
forfattarforbundet och skrivit under pa deras forfragan. BRIS omfattas darfor i fortsattningen
ej av denna undersokning. Med i undersokningen ar daremot Skolledama. Skolledama som
organisation bar varken undertecknat brevet eller agerat pa annat satt i skolbiblioteksfragan
under 1995 men eftersom det oppna brevet vande sig till deras medlemmar, rektorer och
skolledare, var det intressant att Ia. bora om de som organisation bar nagra synpunkter pa
vissa av fragorna i intervjumallen.
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4.2.1 Samarbete och bakgrunden till brevet
Som tidigare namnts fick Sveriges forfattarforbund, nar man arbetade med en karnpanj mot
nedskamingar pa folkbibliotek, manga oroande signaler om hotade skolbibliotek. SFF
genomforde da sin enkatundersokning (se s. 7 ovan) och tyckte att resultatet var sa
nedslaende att de borde agera. Det arbetet inleddes med en konferens om skolbibliotekens
framtid i Jonkoping i april 1994. Efter denna konferens bildades ett natverk dar de tolv
forstnamnda av nedanstaende organisationer successivt kom att inga. Det har utvecklas ett
kontinuerligt samarbete dar de olika organisationema deltar till och fran och lyfter frarn
olika problem. Representanter for samtliga organisationer var positiva till samarbetet i
gruppen, man har tart av varandra och ratt okad forstaelse fOr olika synsatt aven om en del
skiljaktigheter kommit i dagen.
Det gemensarnma brevet kom till pa SFF:s initiativ var avsett att publiceras i
organisationemas egna tidskrifter och pa sa satt spridas bland medlemmarna for att de lokalt
skulle kunna utova patryckningar genom att visa att sa manga instanser star bakom krav pa
en utveckling av skolbiblioteken. Brevet gick ocksa i pressmeddelande till TT pa sedvanligt
satt . SFF:s kansli stod for spridningen. Nagot massutskick till enskilda rektorer skedde
aldrig. Flera representanter statlde sig i intervjuema tveksamma till om en sa begransad
spridning skulle ia nagon verkan. Min uppfattning ar ocksa att nagon uppfoljning av hur
brevet publicerats och mottagits inte hade planerats. Nagra representanter uttryckte ocksa att
de tyckte resultatet, brevet och dess spridning var magert i forhatlande till de manga
arbetstimmar som lades ned pa det. Mycket tid gick at till att diskutera formuleringar . Man
hade svart att enas. En del av oenigheten var av facklig karaktar medan en del gallde hur
man sag·p·a bibliotekets olika roller; kulturbarare eller informationscentral.
Till slut lostes det hela genom att Skolverkets chefUlf P. Lundgren, som annars inte
personligen deltagit i samarbetet, forfattade ett utkast som ocksa antogs av de fiesta.
Skolverket , som annars inte viii ha synpunkter pa hur enskilda skolor ska drivas, tyckte sig
harigenom Ia. en betoning pa metodfragor som gjorde att de kunde sta bakom brevet.
Kommunforbundet ville inte som kommunemas intresseorganisation "skriva kommuner pa
nasan" med att underteckna brevet men genom formuleringen kom det anda fram att
Kommunforbundet deltog i skolbibliotekens utveckling bl. a. genom att anordna tre
seminarier under 1995. Kulturradet tyckte sig inte som anslagsgivande myndighet kunna
skriva under men deltog ocksa i diskussioner och forarbete.

4.2.2 Organisationernas syn

pa skolbiblioteken

Har kommer jag att redovisa resultatet for varje fraga for sig; forst med en tabell och sedan
med ett resonemang kring de olika svaren. Darefter ska jag forsoka se vilka fragor det rader
storst enighet om och vilka organisationer som ar mest overens. Jag kommer senare under
avsnitt 4.4 att jamfora svaren pa vissa fragor med den bild av skolbiblioteken som framtrader
i de olika organisationemas tidskrifter under 1995.
I tabellema redovisar jag hur manga som fort fram respektive aspekt i sina svar pa fragoma
och vilka organisationer dear. Jag anvander mig har av foljande forkortningar; en del
vedertagna en del egentillverkade:
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EO Elevorganisationen i Sverige
HoS Riksforbundet Hem och skola
KUR Statens kultum1d
LR Laramas riksforbund
SBA Svenska Barnboksakademin
SFF Sveriges forfartarforbund
sv Skolverket

DIK
FFC
LF
SAB
SBI
SLed
SvKf

DIK-forbundet
Forfartarcentrum Riks
Lararforbundet
Sveriges allmanna biblioteksforening
Svenska bamboksinstitutet
Skolledarna
Svenska kommunforbundet

Fragoma var helt oppna, de intervjuade kunde alltsa ange sa manga svarsalternativ som foil
dem in. I tabellema bar jag grupperat svaren pa varje fraga efter nyckelord eller tema.

4.2.2.1 Skal att agera

I!

Skilda skill bar !att de olika organisationerna att agera i skolbiblioteksfragan. Vilka de ar
framgar av tabell 1. Svaren pa fraga 2 kan grupperas i sex tema. De intervjuade var fria art
ange flera skill. Knappt halften, sex stycken, angav bara ett skill. Fyra av de intervjuade
angav tva skill och de resterande hade tre skill for att forsoka vara med och paverka
utvecklingen. Det skill som angivits av de flesta ar att de nya laroplanema kraver
valutvecklade skolbibliotek for art malen ska kunna uppfyllas. Skolverket och
Elevorganisationen bar angett derta som sitt enda skal. Bada betonade bibliotekets centrala
roll for elevernas aktiva kunskapssokande arbete. Fern organisationer vill arbeta for battre
skolbibliotek for att framja barns och ungdomars lasintresse. Forfattarcentrum anger derta
som sirt enda skill och vill att bam genom sirt skolbibliotek ska kunna !a tillgang till ett brett
spektra litteratur. Forfartarkollegema i Svenska barnboksakademin sager att man vid sina
skolbesok sert stora skillnader mellan lasande och icke-lasande skolklasser vad galler
koncentration och verbal formaga och vill darfor betona vikten av art skolbiblioteket f'ar en
hog status. Svenska Bamboksinstitutet oroar sig for att forsaljningen av bambocker minskar
och ser den goda barnlirteraturen hotad. Darfor blir det viktigt att skoloma har n1d art kopa in
backer sa att alia bam f'ar mojlighet att mota litteraturen. Hem och skola vill se
skolbiblioteken sam en stark och betydande motvikt till all teve och data som bam har
tillgang till i hemmet. Bibliotekariemas och forfartarnas fackliga organisationer ser
naturligtvis aven en satsning pa skolbibliotek som arbetstillfallen for de egna medlemmarna.
SAB, i undersokningen representerad av sin skolbibliotekskommirte ville genom att delta i
kampanjen fmna nya samarhetspartners i sitt mangariga arbete for skolbiblioteken. Saker
samarbete gar ocksa de statliga myncligheterna Svenska bamboksinstitutet och Kulturradet.
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Tabell 1 Svar pa fragan: Varfor vill er organisation agera for b~i.ttre skolbibliotek?
Skill att agera

antal organisationer

vilka organisationer
DIK, EO, HoS,LF, SV, SvKf

Lpo -94 och Lpf -94 kraver
bra skolbibliotek

6

framja Iasintresset

5

FFC, HoS, LF, SBA,SBI

arbetstillfallen

3

DIK, SFF, SBA

soker samverkanspartners

3

SAB, SBI, KUR

arbetsredskap for larare

2

LR, SvKf

skolbiblioteket som
kulturbarare bor stodjas

2

HoS, SBI

4.2.2.2 Skolbibliotekens brister
Det finns manga brister som maste undanrojas for att vi ska ia riktigt bra skolbibliotek. Vilka
brister de olika organisationer ser som allvarligast ser vi i tabell 2. Bristen pa fackutbildade
bibliotekarier ' bibliotekens datiga tillganglighet och for sma eller alltfor inaktuella
bokbestand framtrader har som de allvarligaste bristema. Det ar forfattama och
bibliotekariema som framst saknar utbildad personal men aven SACO-larama och
Kulturradet. Kulturradet understryker bristen pa bibliotekarier aven om man ser flera andra
brister ocksa. Andra organisationer pekar pa den allmanna bristen pa personal i biblioteken.
Nagot som sakert hanger ihop med att flera upplever skolbiblioteken som lasta och
otillgangliga for elevema stora delar av skoldagen. Elevorganisationen, SAB och forfattama
ar missnojda med bokbestandets kvalitet; fOr fa och for garnla bocker tycker man att det
finns. Aven Hem och Skala papekar att fomyelsen av bokbestandet ar datig.
F em organisationer oroar sig over den ojarnna stan darden i landet som helhet. Alia bam f"ar
inte tillgang tilllitteratur pa samma villkor.
vissa hat!, menar man, finns va.Iforsedda,
va.Iutvecklade bibliotek pa andra hall inga skolbibliotek ails eller lasta bokrum. Nedlaggning
av skolbibliotekscentraler och hur det paverkar standarden oroar sarskilt Forfattarcentrum.
A ven Skolverket ser stora skillnader men papekar att det enligt deras egna undersokningar
framst handlar om grundskolan, pa gymnasieniva tycker man att standarden ar hogre och
ganska jarnn.

Pa

Kommunforbundet och Kulturradet papekar det bristande samarbetet mellan larare och
bibliotekarier vad galler integreringen av skolbiblioteken och undervisning i
informationssokning i skolans undervisning. Bamboksakadernien och DIK-forbundet pa
pekar brister i lararutbildningen och att det endast ar i Hamosand som man undervisar
blivande larare i hur skolbiblioteket kan nyttjas i skolarbetet.
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Tabell 2 Svar pa fragan : Vilka ar de allvarligaste bristema i skolbiblioteken?
Upplevda brister

vilka organisationer

antal organisationer

6

DIK, KUR, LR, SBA, SBI,
SFF

druig tillganglighet, Iasta
bibliotek

6

EO, HoS, KUR, SBA, SBI,

for litet eller fonlldrat bokbestand

6

ojamn standard i landet

5

FFC,LF,SFF,SBA,SV

brist pa personal

4

EO, HoS, LF, SAB

druigt samarbete Jar. - bibL
ej integrerat i W1dervisning

3

DIK, KUR, SvKf

brister i lararutbildningen

2

DIK, SBA

daliga I for sma lokaler

2

SAB,KUR

anslag, r.esurser

2

LR, SFF

brist pa fackutbildade
bibliotekarier

SFF

EO, FFC, HoS, SAB, SBA,
SBI

4.2.2.3 Mal fOr skolbiblioteksverksamhet
Kan de olika organisationema enas om bra mal for skolbiblioteksverksamheten? Nagra svar
f'ar vi i tabell 3. En majoritet, atta organisationer, ar overens om att skolbibliotekens mru
maste vara de samma som laroplanens och framhruler t ex elevemas mojligheter att utveckla
ett sjalvstandigt W1dersokande arbetssatt och att skaffa sig verktyg for att kunna soka
information. DIK, UirarforbW1det och Skolverket anger detta som enda mal. Svenska
kommunforbundet tycker dessutom att skolbiblioteket inom ramen for laroplansuppzyllandet
kan spela en viktig roll i den enskilda skolans profilering, t ex genom IT-satsningar.
Fern organisationer betonar bibliotekets roll i det lasframjande arbetet endast
Bamboksakademien anger detta som enda mal men Bamboksinstitutet och ForfattarforbW1det betonar det starkt. Elevorganisationen, SFF och Bamboksakademin tycker det ar
viktigt att skolbiblioteket blir ett civilt rum i skolan.
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Tabell3 Svar pa fragan: Vilka verksamhetsmru har ett bra skolbibliotek?
onskvarda ma.Jsattningar

antal organisationer

vilka organisationer

laroplanens mar

8

DIK, EO, HoS, LF, SAB,
SFF, SV, SvKf

framja lasintresse

5

HoS, KUR, SBA, SBI, SFF

erbjuda varierat mediautbud

3

HoS, KUR, SAB

vara kunskapscentrum,
informations central

3

KUR,LR, SAB

vara civilt rum j skolan

3

EO, SBI, SFF

integrering med undervisning

1

SvKf

sokbart bokbestand

1

SAB

4.2.2.4 Bilden av skolbiblioteket
Vilken bild av skolbiblioteken viii man forsoka sprida ide olika organisationerna? I tabell4
kan vi se nagra visioner man hop pas dela med andra. DIK-forbundet och Lararforbundet
anger bara en vision; skolbiblioteket som ett verktyg for ett intressantare, aktivare larande.
Elevorganisationen, SAB och Svenska kommunforbundet instammer i detta men papekar
sarskilt att de vill se modem teknik utnyttjas i biblioteken. Forfattamas organisationer samt
Kulturradet och Barnboksinstitutet betonar aterigen biblioteket som formedlare av skonlitteratur till alia bam. Nagra vill se biblioteket som skolans centrum - ett centrum for
larandet, andra som ett "civilt rum" i skolan med vissa sociala funktioner och dar alia kan
motas pa lika villkor. Myndigheten Skolverket och skolledamas fackliga organisation ar
overens om att visionema om skolbiblioteket maste skapas lokalt pa vruje skola.
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Tabell 4. Svar pa fragan: Vilken bild av skolbiblioteket vill ni formedla?
Hur beskrivs biblioteket?

antal organisationer

verktyg for intressantare
larande, nagot som berikar
undervisningen

vilka organisationer

7

DIK, EO, HoS, LF, SAB,
SFF,SvKf

spridare av skonlitteratur till
alia barn

5

FFC,KUR,SBA,SBI,SFF

skolans centrum

3

HoS,LR,KUR

civilt rum med sociala
funktioner

3

HoS,SBA,SFF

utrustat med modem teknik

3

EO,SAB,SvKf

maste skapas lokalt

2

EO, SvKf

4.2.2.5- Viktigaste malgrupp for paverkan
De flesta organisationerna i undersokningen vill forsoka paverka andra for att forbattra
skolbibliotekens stiillning. Se tabell 5. Den storsta enskilda grupp man vill forsoka paverka ar
politiker, dels som lokalpolitiker dels genom kommunforbundet. Det motiverar man overlag
med att det ar politikema som fOrdelar pengarna. Svenska kommunforbundet a sin sida vill
paverka rektorerna eftersom de ansvarar for budgeten pa den enskilda skolan men dessutom
for att de ska leda den pedagogiska utvecklingen pa skolan. Lararutbildarna och lararna
framhaJ.ls som viktiga malgrupper av dem som vill att metodiken for elevemas sjalvstandiga
arbete ska utvecklas,(DIK, Elevorganisationen, Skolverket, Lararforbundet) och aven for dem
sam vill utveckla arbetet med skonlitteratur i undervisningen (Barnboksinstitutet).
Forfattarforbundet kan tanka sig att skapa opinion mot nedskarningar for skolbiblioteken i
lokalpress och Kulturradet vill skapa opinion genom att paverka foraldrar att stiilla krav pa
skolans arbete och utrustning.
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Tabell5 Svar pa fragan: Vern vill ni paverka for att ta tillstand forandringar?
antal organisationer

ma.Igrupp for paverkan

vilka organisationer

kommunpolitiker, kommunforbundet

7

DIK,EO,HoS,KUR.SAB,
SFF,SLed

lararutbildarna

4

DIK,FFC,SBI,SV

larare

3

EO,FFC,LF

skolledare och skolchefer

3

LF,LR,SvKf

politiker pa alia nivaer

2

KUR,SBA

Skolverket

2

SAB,SBI

allmanheten genom
lokalpressen

l

SFF

foraldrar

l

KUR

4.2.2.6 Organisationernas aktivitet
Av tab ell 6 frarngar att tio av de undersokta organisationema planerade ytterligare nagon
respektive nagon aktivitet (alia hade ju inte varit med och undertecknat brevet) under 1995.
De vanligaste svaren var att man genomforde eller planerade genornfora uppvaktningar av
eller diskussioner med politiker pa olika nivaer, fran kultur- och utbildningsministrarna till
lokala politiker. Hfunast vanligast var att representanter for organisationema medverkade i
m1gon eller flera konferenser genom att hatla foreHisningar eller seminarier. Minst tre
organisationer stod ocksa som arrangorer av konferenser under 1995. Lararforbundet ordnade
for forsta gangen pa flera en konferens for sina lararbibliotekarier. Svenska bamboksinstitutet genomforde en konferens om invandrarbamens litteraturforsorjning dar skolbiblioteken spelade en framtradande roll. Svenska Kommunforbundet slutligen genomforde de tre
konferenser for skolledare, larare och bibliotekarier som utlovades i det oppna brevet.
Kulturradet och SAB:s skolbibliotekskommitte deltog i utbildningsmassan i Alvsjo hosten -95
och SAB dessutom pa Bok-och biblioteksmassan i Goteborg.

ar

Publicera skrifter till stod for skolbiblioteksutvecklingen planerade tva organisationer.
Lararforbundet planerade en ny handledning for lararbibliotekarier med tips om aktiviteter,
arbetssatt och marknadsforing. Skolverket arbetade pa tva metodbocker tor larare om
skolbibliotek.
Kulturradet stodjer projekt, som modellskolbibliotek i Orebro Ian, och utredningar och
Skolverket ville starta ett natverk med bibliotekarier och metodiklektorer. A ven
Bamboksakademin ville paverka lararutbildningama genom att ge sig ut pa forfattarbesok och
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prata backer pa hirarhogskolorna. LR planerade inte nagot centralt men trodde att vissa
lokalforeningar kanske skulle agera.

Tabell 6 Organisationernas aktiviteter under 1995
typ av aktivitet

•

antal organisationer

vilka organisationer

uppvaktningar, diskussioner
m. politiker pa olika nivaer

5

EO,KUR,SFF,SBA,SBI

konferensmedverkande

4

DIK,SFF,SV,SvKf

arrangera konferens

3

LF,SBI,SvKf

publicera skrifter

2

LF,SV

paverka lararutbildningarna

2

SBA,SV

delta i miissor

2

KUR,SAB

utredning, undersokning,
projektstod

2

KUR,SV

Tretton av de undersokta organisationema har tidigare, fore 1995, agerat pa olika satt for att
starka skolbibliotekens stallning. Tabell 7 isar deras egna redogorelser for vad har gjort.
V anligast ar att man deltagit och medverkat i konferenser pa olika satt. BI a var bade
Skolverket och Kulturradet med och arrangerade en stor konferens pa Lidingo hasten -94.
Fyra organisationer har publicerat och/eller distri-buerat handledningar av olika slag.
Lararforbundet hart ex givit ut skrifter till hjalp for sina lararbibliotekarier. SAB publicerade
en liten skrift "Ta tempen pa ditt skolbibliotek" som spreds till alia skolor i Sverige med hjalp
av Skolverket. Forfattarforbundet, Lararforbundet , Kulturradet och DIK har genomfort olika
kartlaggningar av skolbiblioteken i Sverige, set ex avsnitt 2.1 ovan. Forfattarcentrums
forfattare inspekterar alltid skolbiblioteken dade ar ute pa skolbesok och rapporterar och slar
)arm till kolleger om nagot ser alit for druigt ut. Tre organisationer hade tidigare publicerat
broschyrer eller brev om skolbiblioteken riktade till beslutsfattare. Bl a gjorde DIK och
Lararforbundet tillsammans en broschyr som skulle gora slut pa motsattningar mellan de tva
fackforbunden som organiserar fackutbildade bibliotekarier resp. lararbibliotekarier.
Barnboksinstitutet har tidigare skickat ett brev om skolbibliotekens betydelse for barns
lasning till samtliga rektorer i grundskolan och funderar pa att gora om utskicket. DIK och
LR har fungerat som remissinstanser; DIK i fragan om bibliotekslag och LR har i ett
remissvar om sma kommuners ratt att starta gymnasieskolor bl. a. framhavt vikten av
valfungerande skolbibliotek. SFF delar sedan 1993 ut ett pris till "Arets skolbibliotek".
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Tabell 7 Organisationemas tidigare aktiviteter
tidigare aktiviteter

antal organisationer

vilka organisationer

konferensmedverkan

6

DIK,EO,KUR,SFF,SV,
SvKf

undersokning, utredning
publicerat /distribuerat
handledningar

5

DIK,FFC,KUR,LF,SFF,

4

LF,SAB,SBI,SV,

publikation el. brev riktad till
besl utsfattare

3

DIK,LF,SBA

arbetat i natverk

3

SAB,SV,SvKf

uppvaktningar av politiker

2

EO,SBI

varit remissinstans

2

DIK,LR

intemationella kontakter

2

DIK,SAB

instiftat pris

SFF

paverkat lararutbildningen

1

SBA

projektstod

1

KUR

De fiesta organisationer, 10 stycken, planerade ytterligare nagon eller nagra aktiviteter for
skolbiblioteken under 1995. De fiesta, 12 stycken, uppgav ocksa att de hade agerat pa nagot
satt tidigare for att starka skolbiblioteken, detta frarngar av tabell 8.
Att do rna av organisationernas svar pa fragan om de planerade ytterligare nagon aktivitet
under 1995 ar det myndighetema Skolverket och Kulturradet som ar de mest aktiva med 4
respektive 3 planerade aktiviteter. Se tabell 9. Fyra av de undersokta organisationerna
planerade 2 aktiviteter och fyra I aktivitet under 1995. Hem och skola, Forfattarcentrum, LR
och BRIS planerade inte nagon mer aktivitet under 1995 utan nojde sig med att skriva under
det oppna brevet till skolledarna. Skolledarnas organisation agerar inte ails for skolbiblioteken, pa fragan svarade de att de i huvudsak agnar sig at sina medlemmars fackliga intressen
dvs att starka rektorema just som ledare av en verksarnhet.
Nar man ser pa vad de olika organisationema svarat pa fragan om de tidigare arbetat for att
starka skolbiblioteken pa nagot satt ' framstar bibliotekariemas fackliga organisationer som
den mest aktiva med 5 olika typer av aktiviteter. Darefter kommer KUR, Forfattarforbundet,
Lararforbundet, Skolverket och SAB med 3 typer av aktiviteter vardera. Elevorganisationen,
Kommunforbundet, Bamboksinstitutet och Barnboksakademin har genomfort 2 olika typer av
aktiviteter och Forfattarcentrum och LR 1 vardera. Hem och skola eller Skolledama har inte
tidigare engagerat sig i skolbiblioteksfr!gor alls.
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Tabell 8 Antal typer av aktiviteter under 1995 och tidigare hos respektive organisation
Tidigare aktiviteter

Aktiviteter under 1995

I

Skolverket
Kulturradet
Sv. Bamboksakademin
Sv. Barnboksinstitutet
Sv. Kommunforbundet
Liirarforbundet
Elevorganisationen
DIK-forbundet
Sveriges forfattarforbund
SAB
Hem och skola
Skolledarna
F orfattarcentrum

LR

4

3
2
2
2
2

1
1

1

1
0
0
0
0

DIK-forbundet
K ulturradet
Sveriges forfattarforbund
Lararforbundet
SAB
Skolverket
Elevorganisationen
Sv. Kommunforbundet
Sv. Barnboksinstitutet
Sv. Barnboksakademin
Forfattarcentrum

5
3
3
3
3
3
2
2

2
2

I

LR

1

Hem och sko1a
Skolledarna

0
0

4.2.3 Sammanfattning av resultat av intervjuundersokningen
En sarnmanfattning av resultatet av intervjuundersokningen foljer har. Sammanfattningen
gars dels genom att beskriva varje organisations profil i skolbiblioteksfragan utifran svaren pa
intervjufragoma, dels genom en beskrivning av sarnstiimmigheten eller bristen pa densamma
organisationema emellan.

4.2.3.1 Organisationernas profil i skolbiblioteksfragan
Har foljer en sammanfattning av varje organisations svar pa fragoma 2- 8 d.v.s. de fragor
som handlar om hur respektive organisation ser pa skolbiblioteken och deras verksarnhet och
de fragor som handlar om pa vilket satt man vill forsoka paverka utvecklingen.
BRIS skrev under brevet till skolledarna for att gynna ett gott syfte men har inte annars satt
sig in i skolbibliotekens villkor.
DIK-fOrbundet gor flera kopplingar mellan kraven pa battre skolbibliotek och de nya
liiroplanema och nya arbetsformer. Framhaller bibliotekariekompetensen. Tar upp brister i
samarbetet mellan larare och bibliotekarier, brister i lararutbildningen och vill paverka
Iararutbildningama och lokalpolitiker. Arbetstillfa.Ilen for medlemmar ar ett skal for DIK att
agera for skolbibliotekens utveckling. Kommer under -95 aven arbeta for skolbiblioteken
genom att medverka vid konferenser. Har tidigare agerat genom konferensmedverkan,
undersokningar, genom att ge ut informationsskrifter och genom att vara remissinstans.
Elevorganisationen gor flera kopplingar till nya laroplaner och arbetssatt. Betonar
bibliotekariekompetensen. Namner i ovrigt brister i bokbestand och tillganglighet. Vill delvis
se biblioteket som ett civilt rum i skolan men utrustat med modern teknik. Vill paverka liirare
och politiker for att forbattra situationen men betonar att utveckling maste ske efter Iokala

28

forutsattningar. Planerar under -95 uppvaktningar av politiker i skolbiblioteks fragan, har
tidigare papekat behovet av bibliotek vid konferenser.
Foa-fartat·centrum betonar i forsta hand bibliotekens lasframjande arbete. Ser de allvarligaste
bristerna som brister i bokbestanden och i den ojamna standarden i landet. Vill mest paverka
larare och lararutbildare genom att visa hur man kan anvanda mer skonlitteratur i skolarbetet.
Har tidigare genomfort undersokningar av skolbibliotekssituationen pa olika hail, planerar
inga ytterligare aktiviteter under -95.
Hem och skola gor flera kopplingar mellan nya laroplaner och arbetssatt och
skolbiblioteksstandard och lika manga tilllasframjande arbete. Ser brister i bokbestand,
personal, och tillganglighet som de allvarligaste. Viii att biblioteket till viss del ska vara ett
civilt rum i skolan och tycker det ar viktigt att paverka politiker, lokalt och via
Kommunforbundet. Har inte tidigare agerat for skolbiblioteken och planerar ingen ytterligare
aktivitet for 1995.
Kulturddet deltar i samarbetet for att finna partners for sitt arbete. Poangterar
bibliotekariekompetensen och bristen pa bibliotekarier samt brister i tillganglighet och lokaler.
Betonar det lasframjande arbetet men ocksa vikten av ett varierat mediautbud och vill se
biblioteket som ett kunskapscentrum. Vill paverka politiker lokalt och pa riksniva samt vill
paverka foraldrar att stalla krav. Deltar under -95 i uppvaktningar av politiker om barnbocker
och skolbibliotek. Deltar i massor och stodjer skolbiblioteksprojekt ekonomiskt. Har tidigare
arbetat med liknande aktiviteter; konferensmedverkan, utredningar och projektstod.
Uiraa·fO.rbundet gor flera kopplingar till nya laroplaner och arbetssatt men betonar ocksa det
Hisframjande arbetet. Upplever brister i den ojamna standarden och personalresurser. Viii i
forsta hand paverka larare att nyttja biblioteket mer. Arrangerar under -95 en
lararbibliotekariekonferens och publicerar en handledning for lararbibliotekarier. Har tidigare
genomfort undersokningar samt publicerat handledningar och informationsskrifter.
Uirarnas riksfOrbund ser avsaknaden av bibliotekarier och laga anslag som de allvarligaste
bristema. Betonar bibliotekariekompetensen. Viii se biblioteket som ett kunskapscentrum i
skolan och som ett arbetsredskap for larama. Tycker i forsta hand att man ska paverka
skolledare och skolchefer for att forbattra skolbibliotekssituationen. Planerar ingen ytterligare
aktivitet centralt under -95. Har tidigare papekat behov av gymnasiebibliotek nar man varit
remissinstans.
SAB Sveriges allmanna biblioteksrorening deltog i aktionen for att finna samarbetspartners i sitt arbete for skolbiblioteken. GOr koppling tilllaroplaner och arbetssatt. Ser
allvarligt pa brister i bokbestand och lokaler. Vill beskriva biblioteket som datoriserat
kunskapscentrum med brett mediautbud. Vill paverka lokal-politiker och Skolverket.
Kommer under -95 att delta i utbildningsmassa, fortsatter att arbeta i natverk for
skolbiblioteken. Har tidigare verkat for skolbiblioteken bl.a. genom att arrangera konferenser,
publicera handledningar.
Svenska bamboksakademin betonar bibliotekariekompetensen och det lasframjande
arbetet. Ser brister i tillgangligheten, bokbestandet, den ojamna standarden, personal och i
lararutbildningen. Vill beskriva biblioteket som ett civilt rum i skolan med vissa sociala
funktioner. Arbetstillfallen for medlemmama ar ett skal att agera i skolbiblioteksfragan.
Deltar under -95 i uppvaktningar av politiker i fraga om barnbocker och bibliotek. Samarbetar
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med lararutbildningen. Har aven tidigare arbetat med lararutbildningen samt forsokt paverka
politiker genom brev.
Svenska bamboksinstitutet betonar mycket starkt bibliotekets roll i att framja lasintresset.
Betonar bibliotekariekompetensen och ser brister i personal och bokbestand. Vill se
biblioteket som ett civilt rum i skolan och viii paverka lararutbildare och Skolverket for att
forbattra situationen. Deltar under -95 i uppvaktningar av politiker ifraga om barnbocker och
bibliotek, arrangerar konferens. Har aven tidigare uppvaktat politiker och publicerat
handledningar for larare och bibliotekarier.
Forfattarforbundet ar initiativtagare till de gemensamma aktionema . GOr kopplingar till
nya laroplaner och arbetssatt men aven till det lasframjande arbetet. Betonar behovet av
bibliotekariekompetens och ser brister i personal, anslag, tillganglighet och den ojamna
standarden. Beskriver biblioteket som ett civilt rum och vill paverka politikema bl a genom
lokala aktioner och genom att paverka allmanheten att sta.lla krav. Planerar under -95
medverkan vid konferenser och uppvaktningar av politiker. Har tidigare instiftat pris for
"Arets skolbibliotek", genornfort undersokningar samt medverkat vid konferenser .

•
Skolledarna anser att politiker och Konununforbundet ar ratt malgrupp for den som vill
paverka i skolbiblioteksfragor. Poangterar att lokala forutsattningar maste styra utvecklingen.
Skolbiblioteket ar en Iiten del av rektors ansvar for helheten, bor delegeras tilllamplig person.
Skolledarna agerar ej i skolbiblioteksfragan.
Skolvea·ket gor kopplingar till nya laroplaner och arbetssatt och oroar sig over ojamn
standard men tycker att lokala malsattningar maste styra utvecklingen. Vill paverka
lararutbiidningen i forsta hand.Medverkar under -95 i skolbibliotekskonferenser, publicerar en
handledning for larare samt stodjer projekt ekonorniskt. Har aven tidigare arbetat pa liknande
satt samt deltagit i natverksarbete.
Svenska kommunfOa·bundet gor flera kopplingar tilllaroplan och nya arbetsformer. Tycker
att de allvarligaste bristema ar daligt samarbete mellan larare och bibliotekarier. Viii se mer
integrering av skolbiblioteket i undervisningen. Beskriver biblioteket som ett arbetsredskap
for larare utrustat med modem teknik men papekar att de lokala forutsattningarna maste styra
utvecklingen. Vill i forsta hand paverka skolledare och skolchefer som ansvariga pedagogiska
ledare. Kommer under -95 att arrangera egna samt medverka vid andras skolbibliotekskonferenser. Har tidigare arbetat pa liknande satt samt deltagit i natverk.

4.2.3.2 Organisationernas samstammighet i skolbiblioteksfragor
Har presenteras organisationemas samstammighet eller brist pa samstammighet som den
framtrader i svaren pa intervjufn1goma. Pa vilka punkter ar de overens och var skiljer sig
asiktema at. I vilka fragor ar samstammigheten storst?
Tabell 9 visar pa vilka punkter samstammigheten ar storst mellan de olika organisationema
Sammanfattningsvis kan man saga att mest overens ar de olika organisationema om vilka de
allvarligaste bristema i skolbiblioteken ar. Om man grupperar svaren pa fragorna efter hur
stor samstfunmighet som rader tar man en tabell dar tre av de vanligaste svaren handlar om
bristema. Mest overens ar man om behovet av personal. Tio organisationer tycker att
personal av nagot slag hor till de st6rsta bristema. Sex organisationer betonar att det ar
fackutbildade bibliotekarier som saknas. Fyra nojer sig med att saga att det behOvs personal i
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allmanhet utan att ange krav pa utbildning. Det ar naturligt art bibliotekariema i DIKforbundet betonar bristen pa fackutbildad personal men sa gor aven LR av skolfacken och
forfattama i Svenska bamboksakademin och SFF, liksom myndighetema KUR och SBI.
Lararforbundet, som organiserar de flesta lararbibliotekarier, sarnt Elevorganisationen, Hem
och skola och SAB uppger en allman brist pa personal.
Manga ar ocksa overens om en koppling mellan de nya laroplanemas mill och riktlinjer och
nodvandigheten av skolbilbiotekens positiva utveckling. Sex organisationer anger detta som
skill for art de vill agera fOr battre skolbibliotek. De anvander formuleringar som "elevaktivt,
undersokande arbetssatt" och hanvisar till att elevema ska lara sig att orientera sig i ert start
informationsflode och att granska texter kritiskt. Halften av de undersokta organisationema
uppger att skolbibliotekens mill for verksarnheten bor kopplas tilllaroplanens mill for
undervisningen. Nastan lika manga, sju, anvander liknande formuleringar nar de beskriver
den bild av skolbiblioteket som de vill formedla. T ex sager SAB att skolbiblioteket ar en
"forutsattning for att laroplanen ska kunna uppzyllas". Lararforbundet vill formedla bilden av
skolbiblioteket som "en resurs art uppzylla laroplanens intentioner" och DIK-forbundet som
"ett verktyg for livslangt larande".
Vad det galler vern som ska paverkas for att na battre villkor for skolbiblioteken vill halften
av de undersokta organisationema forsoka p~lVerka politiker, eftersom man anser att de hailer
i pengarna och fordelar anslagen. De flesta anser att det i forsta hand ar lokala politiker som
kan paverkas men myndigheten KUR och Svenska bamboksakademin viii aven forsoka
utova inflytande pa politiker pa riksniva.
Foruto~ personalbristen har manga papekat bristen i bokbestanden, forilldrade och for sma
tycker man att de ar. Sex organisationer ser skolbibliotekens bristande tillganglighet som ett
start problem. Att ett av skolbibliotekens mal bor vara att framja barns och ungdomars
lasintresse ar sex organisationer overens om.
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Tabell 9 Vad ar de olika organisationema mest overens om?
aspekt

•

antal organisationer

bibliotekarie saknas alt.
personal saknas

10

laroplaner kraver battre
skolbibliotek

8

politiker malgrupp for
paverkan

8

mediabestandet for datigt

6

tillgangligheten for datig

6

ett maL bor vara att framja
lasintresset

6

Mellan vilka organisationer rader det storst samstammighet i svaren pa intervjufragoma?
Bland de som ar mest overens finns Elevorganisationen och Hem och skola med sju
samstarnmiga svar. De ar overens om skolbibliotekens betydelse for att uppfylla laroplanema
och om flera av bristema i skolbiblioteken. Bada beskriver biblioteket som ett verktyg for
larande och bada tycker att lokalpolitiker ar en viktig grupp att paverka om man viii starka
skolbiblioteken. Samstamrnighet pa lika manga punkter finns mellan Bamboksakademin och
Forrattarforbundet. Forrattarkollegema i dessa bada organisationer a.r overens om att
skolbibliotekens utveckling har betydelse for medlemmarnas arbetstillfallen, de ar ocksa
overens om en del av bristema och om att betona skolbibliotekens betydelse for det
lasframjande arbetet. De papekar dessutom att de viii se biblioteket som ett civilt rum i
·
skolan.
Samstammigheten mellan SAB, Sveriges allmfuma biblioteksforening, och Hem och skola
tycks av denna undersokning vara storre an mellan SAB och DIK, bibliotekariernas fackliga
organisation. SAB och Hem och skola ar overens pa 6 punkter ; om brister, koppling till
laroplanema, i hur man beskriver biblioteket som ett verktyg for larandet och i att vilja rikta
sig mot lokala politiker for att forsoka forbattra situationen for skolbiblioteken.
MeHan bibliotekariernas och forrattamas fackliga organisationer DIK och SFF racier
samstamrnighet pa 5 punkter. Skolbibliotekens utveckling har betydelse for medlemmarnas
arbetstillfalien. Bada kopplar skolbibliotekens utveckling till Jaroplanerna och beskriver
biblioteket som ett verktyg for larandet. Dear overens om vissa brister och om att vilja
paverka lokalpolitikema for en forbattring.
Det var de som var mest overens sinsemellan i denna undersokning men kan vi se nagot annat
monster . Hur forhaller sig olika grupperingar av organisationerna till de olika
fragestallningarna? Vad tycker myndigheterna? Har skolans fackliga organisationer
gemensam syn? Hur forh:lller sig fackens gentemot arbetsgivarens? Ytterligare nagra
intressanta jamforelser mellan sadana grupperingar av organisationema foljer nedan.
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Myndighetema Kulturradet och Skolverket har inte uppgett samstammiga svar i nagon fraga.
Kulturradet verkar vara mest overens med forfattarorganisationema samt med SAB, Hem
och skola och Barnboksinstitutet. Kulturradet och forfattarna liksom Barnboksinstitutet ar
bl.a. overens om att betona bibliotekens lasframjande arbete medan Kulturradet och SAB
bacia bl a vill beskriva skolbiblioteket som ett kunskapscentrum, en informationsscentral i
skolan. Skolverket visar i denna undersokning storst samstammighet med bibliotekariefacket
DIK och med Uirarforbundet. De tre uppger alia att man anser att de nya laroplanema kraver
bra skolbibliotek och att ma.Jen for verksamheten ska vara desamma som laroplanens.
Skolverket och Lararforbundet har bagge papekat den ojarnna skolbiblioteksstandarden i
landet som en stor brist. DIK och Skolverket anser bada att det ar viktigt att paverka
lararutbildningama om man vill forbattra skolbiblioteken och deras nyttjande.
De fackliga organisationer med anknytning till skolan som ingar i denna undersokning har inte
sarskilt stor samsyn. Lararforbundet och DIK-forbundet tycker lika pa tre punkter och alla
handlar om skolbibliotekens betydelse for uppf:Yllandet av laroplanemas mat. Lararnas
riksforbund (SACO-lararna) och DIK(ocksa ett SACO-forbund) ar overens om en sak;
bristen pa bibliotekarier i skolbiblioteken. Det tva lararfacken ar i undersokningen overens
om en sak vad galler skolbiblioteken och det ar att man bar fOrsoka paverka skolledare och
skolchefer for att kunna starka biblioteken.
Om man ser till forhrulandet arbetsgivare, har representerade av Sv. Kommunforbundet, och
arbetstagare, DIK, Lararforbundet och LR i denna undersokning, sa ar Kommunforbundet
overens med DIK och Uirarforbundet pa f:Yra punkter vardera och med LR pa tva punkter.
Bade DIK och Lararforbundet hailer med arbetsgivaren i kopplingar till de nya laroplanema
och i be~krivningen av biblioteket som ett verktyg for larandet. DIK och KommunfOrbundet
ar dessutom overens om att stora brister i samarbetet mellan larare och bibliotekarier ar ett
hinder for skolbiblioteksutvecklingen. Lararforbundet och Kommunforbundet anser bada att
skolledarna ar de som bar p{werkas for att forbattra skolbibliotekssituationen.. Pa denna punkt
ar Kommunforbundet ocksa overens med LR och bada organisationema anger som ett skill
att agera for battre skolbibliotek att biblioteket ar ett viktigt arbetsredskap for lararna.
Forfattarorganisationema verkar vara de som, som grupp betraktade, ar mest ense.
Forfattarforbundet och Barnboksakademin tycker lika pa 7 punkter, Forfattarcentrum och
Barnboksakademin pa 4. Det handlar om arbetstillfallen for medlemmarna, brister i
skolbiblioteken och om att de betonar bibliotekens roll i det lasframjande arbetet.

4.3 Bilden av skolbiblioteket i organisationernas tidskrifter under 1995.
Vi har sett hur de undersokta organisationernas representanter ser pa skolbiblioteken.
Nu ska se vilken bild av skolbiblioteket som tonar fram i organisationernas officiella
organ. De flesta av de undersokta organisationema ger ut en tidskrift eller ett nyhetsblad
som vander sig till de egna medlemmarna, till avnamare och /eller allmant informerar om
organisationernas verksamhet och hjartefnigor. Forfattarcentrum och Barnboksakadernin
saknar sadana organ.
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4.3.1 Undersokningen
For detta arbete gjordes en genomgang av samtliga organisationers tidskrifter eller
motsvarande av argang 1995. Foljande fragor fick ligga till grund for
tidskriftsgenomgangen:
- Vilka organisationer publicerade det oppna brevet till Sveriges skolledare om skolbilioteken?
- Vilka tidskrifter publicerade artiklar om skolbibliotek och i vilken typ av material;
ledare, Hingre artiklar eller reportage, insandare?
- Vilken bild av skolbilioteken och deras funktioner ger artiklar och reportage?
- Finns det artiklar dar skolbiblioteken borde/kunde ha namnts men dar de lyser med sin
franvaro?
Till slut ska vi oeksa fOrsoka se hur det som skrevs i undersokta organisationemas
tidskrifter stammer overens med det som kom fram om de olika orgnisationernas
installning i skolbiblioteksfragor i intervjuundersokningen.
I!

Hela tidskriftsargangama gicks igenom, rubriker och nyckelord analyserades.
Tidskriftsgenomgangen gjordes i manadsskiftet december -95 - januari -96. En
forteckning over genomgangna tidskrifter finns i bilaga 4. Vad galler Skolverkets
nyhetsblad har i denna undersokning anvants Internetversionen, eftersom det var enklaste
sattet att samla hela argangens nummer.

4.3.2 Resultat
Det oppna brevet till Sveriges skolledare (se bil. 2) som iatt bilda utgangspunkt for detta
arbete publicerades under varen -95. Fern av organisationernas tidskrifter tog in brevet i
sin helhet; Biblioteksbladet (nr. 3), DIK-forum (nr. 8), Forfattaren (nr.3), Skolledaren
(nr.S-6) och Skolvarlden (nr.7). Lararnas tidning (nr.9) atergav brevet i referat med en
illustration. I Skolledaren publicerades brevet under rubriken "Kris for skolbiblioteken" i
Forfattaren under rubriken " Skolbibliotekets roll alit viktigare".
Tva av tidskrifterna tog upp skolbiblioteken i en artikel pa sina Jedarsidor under 1995.
DIK-forum gjorde sa i samband med att forslaget till bibliotekslag presenterades (nr.8).
Ledarskribenten kraver ett nationellt upprustningsprogram for skolbiblioteken och en
kraftigare skrivning om skolbiblioteken i lagen, man menar att den skrivning som funnits
i skolforordningen inte rackt till fOr att forhindra forsamringar. Lararnas tidnings
ledarsida (nr.29) papekar, i samband med att en internationelllaskunnighetsundersokning
presenterades och dar Sverige lag bra till, att resultatet av sadana undersokningar bl.a. ar
direkt avhangigt tillgangen till bra skolbibliotek.

34

TabelllO Antal skolbiblioteksartiklar under 1995
Barn i hem, skola, samhalle 0
Barnboken
Biblioteksbladet
DIK-forum
Elevforum
Forfattaren

3
9
7
0

Kommunaktuellt
Kulturradet
Lararnas tidning
Skolledaren
Skolverkets nyhetsblad
Skolvarlden

2
0
3
1
0
1

1

Tjugosju stOrre skolbiblioteksartiklar eller -reportage fanns det i de 12 tidskrifterna
under 1995, se fig. 10. De klart fiesta publicerades i bibliotekspressen. Biblioteksbladet
inneholl under aret nio och DIK-forum sju utforligare artiklar som pa olika satt skildrar
eller diskuterar skolbiblioteksverksamhet. (Biblioteksbladet 1995:7 var ett sarskilt
temanummer om skolbibliotek.) Damast flest artiklar hade Lararnas tidning som
publicerade tre stycken artiklar om skolbibliotek. Vilken bild av skolbiblioteken och
deras verksamhet ar det da som formedlas i de undersokta organisationernas tidskrifter
under 1995?
Av Biblioteksbladets nio artiklar gor de fiesta kopplingar till de nya laroplanerna, de talar
om ny pedagogik och elevers problemlosning och nya roller fOr larare och bibliotekarier.
Skolbibliotekets skildras som en informationscentral, ett kunskapscentrum. Nagra
exempel pa rubriker ur Biblioteksbladet:
"Lat skolbiblioteken befrukta pedagogiken" i nr. 1
"Skolbiblioteket- en larande rniljo: rapport fran rikskonferens pa Lidingo nov.-94" i nr. 2
"Nya lararrollen och skolbiblioteken" i nr. 7
"Kliv ut ur skrubbarna, skolbibliotekarier" i nr. 7
Tva artiklar i Biblioteksbladet betonar skillnaderna mellan folk- och skolbibliotek;
" Skolbibliotek i brytningstid" i nr. 7 och i samma nummer "Sture Svensson, byrakrat
som talar sig varm for skolbiblioteken"
DIK-forums skolbiblioteksartiklar ar vinklade mot bibliotekets roll vid informationssok.ning genom att betona nya laroplaner och elevers informationssokning och
sjalvstandiga arbete och bibliotekarien som handledare vid detta arbete. Nagra exempel
pa rubriker ur DIK-forum:
"Problembaserad undervisning och bibliotekets roll" i nr. 7
" Skolbiblioteket omsar skinn, blir hypermodern kunskapskalla" i nr 7
"Skolbiblioteket- skolans nya kunskapscentrum" i nr 8
"lnspirationskalla for forskande elev" i nr 8
I DIK-forum 1995 :8 dessutom en intervju med en politisk sakkunnig pa kulturdepartementet och fd. kommunpolitiker som sager sig vilja starka bibliotekens sHillning i skolan
och skulle vilja se larartjanster omvandlade till bibliotekarietjanster "eftersom skolans
uppdrag kraver att man gynnar biblioteksanviindningen, och hur gor man det utan
bibliotekarier?"
De fiesta av de ovriga tidskrifterna har ocksa en vinkling mot informationssokning,
undersokande arbetssiitt och biblioteket som laromedel eller kunskapscentrum. Nagra
exempel:
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"Skolbiblioteket i centrum: sa ska framtidens skola byggas i Kil" ur Komrnunaktuellt
1995:32
"Biblioteket blir en resurs for de kunskapssokande elevema", en artikel om problernbaserad inlarning vid ett vardgymnasium ur Skolledaren 1995:4. Men i nurnrner 1 av
samma tidskrift en artikel om en komrnunal "lokalrevisor" sorn jagar ytor at skolorna och
som bl.a. fOreslar att matsalar kan kombineras rned biblioteksfunktioner.
" Skolbiblioteket - skolans nya kunskapscenter " ur Skolvarlden 1995: 17, en artikel dar
fdrfattaren utgar fran sin egen skoltids bibliotek med funktion som rnys- och
uppehallsrum och jamfor med 90-talets skolbibliotek med funktionen som
informationscentral och laromedel och en bibliotekarie som samarbetar med Iarare vad
galler planering och undervisning. I sarnrna numrner dessutom ett reportage om ett
gemensamt IT- fortbildningsprojekt for Uirare och bibliotekarier vid vardgymnasier.

I

Artiklar med tonvikten lagd pa biblioteket som kulturformedlare eller spridare av god
skonlitteratur fOr lastraning fanns det betydligt fane av i de undersokta tidskrifterna. I
Lararnas tidning 1995:8 ett reportage fran en skola med rubriken "Det basta som finns ar
att hitta en bra bok". Rubrik pa fdrsta sidan "Biblioteket - skattkamrnare for bokslukare".
Men i den artikeln namns ocksa att biblioteket ar utrustat med dator och cd-romskivor.
Har ar bibliotekarien den som startar olika Jasprojekt, haller reda pa vilka bocker all a
elever tycker om och har last och ordnar bokparty med nyinkopta bocker for Iararna. I
Forfattaren 1995:2 beskrivs ett lasprojekt dar skolor erbjudits forfattarbesok mot att
skolledare deltagit i studiedag om skonlitteraturens betydelse i skolans arbete och vikten
av fungerande bibliotek. I Kommunaktuellt 1995:38 varnar en forskare vid
lararhogskolan, i samband med presentationen av en Iaskunnighetsunder-sokning, for att
nedskarningar vid skolbibliotek kommer att leda till minskad laskunnighet. I Barnboken
1995:1 gar Barnboksinstitutets litteraturpedagog under rubriken "Litteratur i skolan" till
angrepp mot dem som vill ge mer utrymme at fackbocker, tidskrifter, datorer pa
skolbiblioteken, pa, som hon uppfattar det, skonlitteraturens, barnbockemas bekostnad.
Hon efterlyser satsningar pa skonlitteratur aven som migot annat an laromedel, helt
enkelt for att erbjuda barn och ungdomar estetiska och sprakliga upplevelser. Enligt
henne ar bibliotekariens uppgift att entusiasmera ovilliga svensklarare for att locka
barn en tilllasning av skonlitteratur. Hon tar svar pa tal i Barnboken 1995:2 av nagra av
arrangorerna till den stora skolbibliotekskonferensen pa Lidingo hosten -94, som
tidigare namnts i detta arbete.
En viss polarisering kan alltsa skonjas aven har mellan tidskrifter som behandlar
skolbiblioteken som informationscentraler och de som behandlar dem som
kulturbarare/lasframjare. Intressant i sammanhanget blir da lasforskaren Bo Sundblads
artiklar i Biblioteksbladet 1995:7. Sundblad menar att hela var kultur ar uppbyggd pa det
skriftsspraksbaserade talspraket vilket mojliggor ett hypotetiskt Uinkande. Det basta
sattet att utveckla det hypotetiska tankande ar att leva sig in i andra manniskors situation
genom lasning av god skonlitteratur. lnormationsteknologin med sina abstrakta
sokningar i databaser etc. staller formagan till hypotetiskt tankande som ett minimikrav.
Darfor, enligt Sundblad, utan val fungerande skolbibliotek med ett brett mediautbud och
utbildade bibliotekarier kommer Sverige aldrig att na upp till ambitionerna i statens ITsatsningar. Sundblad vill ocksa se att larartjanster omvandlas till bibliotekarietjanster.
"Det racker inte med datorer och natverk; skolan maste erbjuda goda texter och kunskap
om strategier for informationssoknig" avslutas artikeln.
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Belagg for att detta inte ar en omojlighet kan man kanske finna i en beskrivning av ett
pilotprojekt med skrivarverkstad pa Internet. Projektet presenteras dels i Forfattaren
1995:3, dels i Skolvarlden 1995:7. Medverkande fOrfattare berattar hur de sjalva sett att
de skolor som deltar i projektet, och saledes Jigger fOrhallandevis langt framme vad galler
IT, aven har valforsedda skolbibliotek.
Mellan raderna i de flesta av ovanstaende artiklar eller genom att se pa illustrationer eller
valda exempel i texten tar man ett visst intryck av att skolbibliotek ar lika med
grundskolans bibliotek. Det ar enbart i nagra ta artiklar som gymnasiebiblioteken
behandlas. Pa tidskrifternas debattsidor kommer de daremot upp till diskussion. Dessa
sidor innehaller inte sarskilt manga inlagg om skolbibliotek, endast fern av de undersokta
tidskriftema hade sadana under 1995. Tva av Biblioteksbladets tre insandare om
skolbibliotek behandlade gymnasiebibliotekens villkor, t.ex. i nr. 5 "Nu exploderar
gymnasiebiblioteken och gymnasiebibliotekarien gar i bitar", om de standigt okande
kraven som nya laroplanema och arbetssattet staller. De tva inlaggen i DIK-forum som
behandlar skolbibliotek handlar bada om gymnasiebiblioteken, den ena i nr.1 pa
ovanstaende tema, den andra i nr.8 om gymnasiebibliotekens betydelse for elevernas
skolning i demokrati, genom att de dar tar lara sig att sjalvstandigt soka information.
Uirarnas tidning hade under 1995 tva insandare om skolbibliotek, varav den ena i nr.l6
anknot till det oppna brevet under rubriken "Skolledarna glOmmer skolbiblioteken" och
den andra i nr 18 riktar sig mot nedskarningar och indragningar av
lararbibliotekarietjanster. I Kommunaktuellt 1995:29 publicerades ett inlagg fran
forfattarforbundets ordforande Max Lundgren om forslaget till bibliotekslag med krav pa
en utvecklingsplan for skolbiblioteken.
Fanns det da i de undersokta tidskrifterna under 1995 artiklar dar skolbiblioteken
borde/kunde ha namnts men lyser med sin franvaro? Jo, det ar intressant att jamfora
bibliotekspressen med larartidningarna Skolvarlden och Uirarnas tidning. I
Biblioteksbladet och DIK-forum kopplas skolbibliotekets utveckling nastan i varje artikel
samman med de nya laroplanerna och nya arbetssatt i skolan. I larartidningarna finns flera
artiklar under 1995 som diskuterade laroplanema. Inte i nagon av dessa artiklar namndes
skolbiblioteken med ett enda ord. Skolverkets nyhetsblad innehaller heller inget om
skolbiblioteken trots att man i vissa nummer diskuterar elevers problemlosning och
informationssokning. I tidskriften Bam i hem, skola och samhalle 1995:4 fanns en
intervju med Skolverkets chef, UlfP. Lundgren, dar han talar om att eleverna inte ska
matas med kunskap utan soka den sjalvstandigt. Skolbiblioteket som en bas for det
sjalvsHindiga sokandet kunde ha namnts men sa ar inte fallet. I nummer 1 av samma
tidskrift en intervju med Ylva Johansson, skolministern, pa samma tema, inte heller har
namns skolbiblioteken.

4.3.3 Sammanfattning av tidskriftsgenomgangen
Det oppna brevet till Sveriges skolledare publicerades i sex av de 13 undersokta
tidskrifterna under varen -95. Tjugosju storre artiklar om skolbibliotek publicerades i
dessa tidskrifter under 1995. De flesta aterfinnes i Biblioteksbladet och DIK-forum.
Vanligast ar att skolbiblioteken beskrivs med en vinkling at informationssokning,
undersokande arbetsatt, som ett laromedel eller en informationscentral. Under aret har
jag endast funnit tva artiklar som pa allvar ifragasatter denna bild, bada i tidskriften
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Barnboken som isHillet framhaver skolbiblioteket som spridare av god skonlitteratur for
barn. Det ar framfor alit grundskolans bibliotek som behandlas i de olika artiklama,
gymnasiebiblioteken kommer nastan bara till synes i insandare. Det ar intressant att
bibliotekstidningarna Biblioteksbladet och DIK-forum Jagger stor vikt vid de nya
laroplanerna och arbetssatten i skolan medan skolbiblioteken helt saknas i de manga
artiklar som behandlade laroplanerna i skoltidningarna Skolvarlden och Uirarnas tidning.

4.4 Jamforelse mellan bilden av skolbiblioteket fran intervjuundersokningen och fran tidskriftsgenomgangen
Klart flest artiklar hade Biblioteksbladet och DIK-forum bada utgivna av organisationer
med starka intressen i biblioteksfragor, SAB som ideell organisation med uppgift att
framja biblioteken och DIK som fackliga organisation for bl. a. bibliotekarier. SAB
betonar i intervjuundersokningen de nya laroplanerna och arbetssatten som enligt SAB
kraver bra skolbibliotek och vill beskriva biblioteken som datoriserade kunskapscenter
med brett mediautbud. Denna bild stammer valoverens med den bild som tonar fram i
skolbiblioteksartiklarna i Biblioteksbladet som visar pa riya roller, ny pedagogik och
biblioteket som informationscentrum. DIK-fOrbundet gor ocksa i intervjuundersokningen
flera kopplingar till nya laroplaner och arbetssatt. DIK framhaver bibliotekariekompetensen, sager att ett sk~il att agera for utyeckling av skolbiblioteken ar arbetstillfallen
for medlemmarna. Detta stammer ocksa val med den bild av skolbiblioteken som
kommer fram i tidningen DIK-forum. Artiklarna talar om informationssokning,
problembaserad undervisning och biblioteket som skolans kunskapscentrum. Man
papekar att det ar bibliotekarierna som kan informationssokning, lararna t. ex. har inte
kommit lika Hingt med detta. DIK-forum har t.o.m. i en artikellyckats ra med en politisk
sakkunnig som talar om att omvandla larartjanster till bibliotekarietjanster.
Svenska Barnboksinstitutet !agger en annan tonvikt pa skolbibliotekets roll i skolan.
Bilden fran dess tidskrift Barnboken sHimmer val med bilden fran intervjun. Barnboksinstitutets representant betonade mycket starkt bibliotekets roll i att framja 1asintresset
och spridandet av god barn/skonlitteratur .Det stammer val med de tva artiklar i
Barnboken dar institutets litteraturpedagog sager sig vara mycket oroad for att
skonlitteraturens stallning pa skolbiblioteket hotas av datorer och fackbocker.
Uirarforbundet verkar mer kluvet. Forbundet betonar i intervjun det lasframjande arbetet
men gor aven kopplingar till nya laroplaner och arbetssatt. Tva av de tre
skolbiblioteksartiklarna i Uirarnas tidning har ocksa lasning av skonlitteratur och
lastraning som huvudtema. Forbundets kopplingar till Iaroplaner och undersokande
arbetssatt ser man inget av i Laramas tidning. Flera nummer av tidskriften inneha.J.ler
langre artiklar dar laroplaner och arbetssatt diskuteras) inte i nagon av dessa artiklar
figurerar skolbiblioteket pa m1got satt.
De ovriga organisationernas tidskrifter hade ra eller inga artiklar om skolbibliotek. Elevorganisationen och Hem och skola hade manga synpunkter vid intervjutillfallet men i
deras tidskrifter finns inget att lasa om skolbiblioteken. Mer forvanande ar dock kanske
att Fotfattarforbundet som initiativtagare till manga aktiviteter och aktioner for att
utveckla skolbiblioteken inte skrev mer om dem i sin tidskrift. Den artikel som publice38

rades i Forfattaren under 1995 handlade om ett lasprojekt och stammer val med
forbundets betoning av bibliotekets lasframjande arbete. Likasa forvfmande ar det kanske
att Skolverket, som i sina intervjusvar gjorde flera kopplingar tilllaroplan och
arbetsformer inte pa nagot satt tar upp detta i sina nyhetsbrev under 1995. Men det
sHimmer kanske overens med att man sager att lokala malsattningar maste styra
utvecklingen. Avsaknaden av utbildade bibliotekarier pa skolorna ar nagot som papekas
i det oppna brevet till skolledarna och av de flesta organisationer i undersokningen. Nar
man studerar tidskriftema daremot ar det endast artiklar i DIK:s, SAB:s och LR:s
tidskrifter som pa allvar tar upp bibliotekariens roll i skolan.
Sammanfattningsvis kan man saga att stOrst overenssti:immelse mellan bilden av
skolbiblioteket fran organisationsprofilen i intervjuundersokningen och den bild som
tonar fram i respektive organisations tidskrift finns hos SAB, DIK och
Barnboksinstitutet. Lararna verkar mer kluvna, liksom Elevorganisationen och Hem och
skola. Att Skolverket skulle ha nagon syn pa skolbiblioteksverksamhet kommer
overhuvudtaget inte fram i dess nyhetsblad under -95.

Vi bar tidigare sett att skolbiblioteken lyser med sin fdmvaro i vissa artiklar dar man kan
tycka att de borde/kunde forekomma. Nar man ser pa vissa organisationers profil fran
intervjuundersokningen kan man tycka att deras tidskrifter borde innehalla material om
skolbiblioteken. Det ar frarnforallt Lararforbundet och Skolverket som vid intervjuema
gjorde flera kopplingar mellan nya laroplaner och arbetssatt och skolbibliotekens
betydelse men som i sina tidskrifter diskuterar laroplaner och arbetssi:itt i flera artiklar
utan att ·i dessa ta upp skolbiblioteken en enda gang.

4.5 Databassokning
Vi har nu undersokt olika organisationers hallning i skolbiblioteksfragor och sett vilka av
dem som Uttit skolbiblioteken Ia. utrymme i sina tidskrifter under 1995 och vilken bild av
skolbiblioteken som de publicerade artiklarna ger. Hur sag det da ut i den ovriga pressen
under 1995? Politiker och beslutsfattare laser inte alltid specialtidskrifter, vilken
uppfattning, om nagon, av skolbiblioteken formedlades till dem via dagspressen under
1995? I genomgangen av organisationernas tidskrifter fann vi att klart flest
skolbiblioteksartiklar publicerats i bibliotekstidskriftema Biblioteksbladet och DIKforum. Larar- och skolorganisationernas tidskrifter hade betydligt fa.rre sadana artiklar.
Hur sag det uti ovriga tidskrifter med skol- eller pedagogisk anknytning.?
For att pa nagot satt utrona om intresset for skolbibliotek natt utanfor bibliotekspressen,
och vilken bild av biblioteken som dar presenteras under 1995, gjordes databassokningar. For attjamfora antalet artiklar gjordes ocksa sokningar for 1994 och 1993
samt for forsta halvaret 1996. Den slutliga sokningen gjordes i cd-romversionen av
Artikel-sok 1996:3. Aven med tanke pa viss efterslapning i produktionen av databas och
skiva bor alia artiklar fran 1995 ha Ia.ngats upp. Sokningar utfordes pa orden
"skolbibliotek", "skola bibliotek", "skola bibliotek IT" med respektive artal som
filter. Sokordet "skolbibliotek" gav de flesta traffarna. De ovriga gav endast Ia. traffar
varav alla som var relevanta aterfunnits tidigare pa sokordet "skolbibliotek".
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For 1995 aterfanns 28 artiklar varav de allra fiesta behandlats i tidskriftsgenomgangen
ovan. Fern fanns i tidskrifter andra an de somjag raknat som bibliotekspress (se metodavsnittet). Tva av dessa behandlas i avsnittet tidskriftsgenomgang (Lararnas tidning,
Barnboken). Ytterligare en artikel ur utbildningspress fanns med namligen en ur Datorn i
utbildningen som beskriver Pedagogiska central en i Malmo och dess utatriktade arbete.
Tre av artiklarna under 1995 kom ur dagspressen och behandlar olika aspekter av
skolbiblioteken. I finlandska Vasabladet en artikel om ett bokfynd som gjorts pa det
gamla laroverkets vind. SvD beskrev Ale nya gymnasium och dess bibliotek ur
arkitektonisk synvinkel. Den enda dagstidningsartikel som pa nagot satt skildrar
bibliotekets roll i undervisningen stod att lasa i Vestmanlands lans tidning (VLT) 95-0530. Den hade rubriken "Ko nar IT kom till biblioteket: den nya informationsteknologin
har forandrat elevemas syn pa skolbiblioteket".
Som en jamforelse, for att se om antalet artiklar okat eller minskat, gjordes rnotsvarande
sokningar for 1993, 1994 och forsta halvaret 1996 (se tab. 9). Summan artiklar varje ar
skiljde inte namnvart. Men antalet artiklar ur saval utbildnings- som dagspress var lagst
just 1995. Fiest dagstidningsartiklar om skobibliotek publicerades under 1994, flera av
dem behandlade nedskarningar och hot mot skolbibliotek. For att se om nagon tendens
kan skonjas for 1996 gjordes aven en sokning for forsta halvaret i Artikel-sok cd: 1996:3.
Resultatet blev 9 artiklar. Av dessa var 4 ur utbildningspressen, alltsa dubbelt sa manga
som under hela 1995, och 3 ur dagstidningar. Av dagspressartiklarna hade en rubriken
"lnformationsrevolution gor biblioteket nodvandigt i skolan" (Arbetet 1996:07-13).
Expressen hade tva artiklar om kornmunala nedskamingar som hot mot skolbiblioteket
och barnboken.

Tabell 11 Antal skolbiblioteksartiklar ur olika typer av press funna i Artikel-sok

Ar
1993
1994

Totalt
23
24

1995

28

(l:a halvar
-96)

(9)

BibI. press
12
10
23
(2)

Utbild.press
5
4
2
(4)

Dagspress
3
9

2
(3)

bvrigt
3
1
1
(-)

Inte mycket att hamta i pressen utanfor bibliotekspressen alltsa om nagon hoppats kunna
sprida en ny bild av det rnoderna skolbiblioteket pa sa si:t.tt. Den som 1995 laste vara
storsta svenska dagstidningar kunde inte hitta nagot som visar att skolbiblioteket kan
vara nagot annorlunda an det som fanns paden egna skolan fOr 20, 30, 40 eller 50 ar
sedan. Inte sa uppmuntrande nar det galler att paverka beslutsfattarna pa lagre nivaer.
Enda ljuspunkten var VLT:s artikel om hur IT forandrade eleverna syn pa biblioteket
och dar bibliotekets beskrivs som en informationscentral. Det ar dock mojligt att fler
sadana Jiknande artiklar publicerats i andra lokaltidningar utan att de indexerats av
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Artikel-sok, en artikel med delvis liknande innehall sam VLT -artikeln fanns i
Norrkopings tidningar under hosten 1995 (1995-09-18).

4.6 Sammanfattning av undersokningsresultaten
Fjorton organisationer som under 1995 agerade for att sUirka skolbiblioteken i Sverige
studerades for att ta reda pa deras syn pa skolbibliotekets roll och uppgifter och for att se
vilken overensstammelse/brist pa overensstammelse som fanns mellan de olika
organisationernas syn. Eftersom de nya laroplanerna for grundskolan och g ymnasieskolan, Lpo-94 och Lpf -94, har ratt en framtradande roll i flera organisationers och
enskildas argumentation for starkta skolbibliotek gjordes fOrst en analys av Iaroplanema.
Uiroplanema analyserades pa jakt efter formuleringar som alagger skolan mal som borde
kunnas uppfyllas med hjalp av bl.a. valutrustade skolbibliotek. Det konstaterades att
Iaroplanerna inte namner ordet skolbibliotek en enda gang. Daremot fann jag att centrala
formuleringar i laroplanstextema kunde grupperas efter tema, dar varje tema motsvarar
en eller flera aspekter i skolbiblioteksverksamhetens uppgifter. Tilllaroplanernas tema
kopplades en modell fOr att beskriva skolbibliotekens uppdrag for att visa vilka av
biblioteksvl:isendets uppgifter som kan bidra till uppfyllandet av iaroplanernas mal ute pa
den enskilda skolan. Jag anser att foljande tema i laroplanerna kan kopplas till uppgifter i
skolbibliotekens verksamhet:

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5

Arbetssatt; undersokande, vetenskapligt
Elevers ratt till sammanhang och overblick
Elevers skolning i demokrati
Elevers sprakliga och kulturella utveckling
Larande miljo

Representanter for de utvalda organisationerna intervjuades per telefon och fick svara pa
elva fragor, alia oppna fragor, om sin organisations syn pa skolbiblioteken och deras roll.
Av svaren framkom bl. a. att det vanligaste skalet till att agera var att man an sag att
skolans nya laroplaner kraver val fungerande skolbibliotek fOr att kunna uppfyllas,
eftersom de nya laroplanema poangterar elevemas sjalvstandiga, forskande arbete. Ett
annat vanligt skat till att vilja agera for battre skolbibliotek var att man ville framja barns
och ungdomars lasintresse.
Samtliga organisationer upplevde att det finns manga brister i skolbiblioteken. Brist pa
utbildade bibliotekarier (men aven pa personal overhuvudtaget), att biblioteken star lasta
under skoltid och att bokbestand ar for sma eller fbraldrade angavs som de allvarligaste
bristerna. Man oroade sig ocksa over den ojamna standarden i landet som helhet. Andra
pekade pa att det finns brister i samarbetet mellan bibliotekarier och larare samt brister i
lararutbildningen som hindrar en onskvard integrering av biblioteket i skolans
undervisning.
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Som mal for bra skolbiblioteksverksamhet vill de undersokta organisationema framforallt
ange Hiroplanernas mal for elevemas arbetssatt och sjalvstandiga informationssokande.
Damast vanligast onskvarda malet var att framja barns och ungdomars Hisning.
Kommunpolitiker och kornmunforbundet ar de som de flesta av de undersokta organisationerna vill forsoka paverka i sitt arbete for battre skolbibliotek. Kornmunforbundet
daremot anser liksom lararorganisationerna att det ar viktigast att paverka skolledare och
skolchefer. Lararutbildarna ar en annan grupp som man vill paverka.
Det vanligaste sattet for organisationerna att, under 1995 forsoka verka for battre
skolbibliotek var genom att medverka vid eller arrangera konferenser. Darnast vanligast
var att man ville uppvakta eller diskutera med politiker pa olika nivaer.

I

Vad galler organisationernas samstammighet ar bristen pa (utbildad) personal det som
man ar mest overens om (1 0 organisationer). Drygt halften uppger ungefar samma asikt
vad galler skolbibliotekens roll i uppfyllandet av laroplanernas mal och att de nya
laroplanerna kraver val utvecklade skolbibliotek. Intervjuundersokningen visar pa vissa
motsattningar och att det alltjamt finns en polarisering i synen pa skolbibliotekets roll;
som kulturbarare/Hisframjare eller informationscentral till stOd for hela skolans arbete.
Det ar framst forfattarorganisationerna samt Kulturradet och Barnboksinstitutet som
starkt betonar den kulturbarande/lasframjande rollen. DIK, SAB, Skolverket och
KommunfOrbundet vill i huvudsak poangtera bibliotekets roll for elevernas mojligheter
till sjalvstandigt, forskande arbete. Myndigheterna Kulturradet och Skolverket gav inte
ett enda samsHimmigt svar i en enda av fragorna som stall des i detta arbete.
Resultatet av genomgfmgen av organisationernas tidskrifter visar att artiklar om
skolbibliotek under 1995 nastan genomgaende hade en vinkling mot
informationssokning, IT, nya laroplaner och arbetssatt och elevers sjalvstandiga arbete.
Bamboksinstitutets tidskrift Barnboken var det enda verkliga undantaget, som mycket
starkt betonade bibliotekets roll som spridare av god skonlitteratur till alia barn. SAB:s
och DIK:s tidskrifter inneholl flest skolbiblioteksartiklar under 1995, de ovriga
organisationernas tidskrifter forhallandevis :fa. Det rader diskrepans mellan
organisationernas syn pa skolbiblioteket i intervjusvaren och synen pa skolbibliotek sam
den tonar fram i respektive organisations tidskrift. Storst overensstarnmelse mellan
skolbiblioteksprofil och tidskriftsinnehall fanns hos organisationerna SAB, DIK och
Barnboksinstitutet. Skolorganisationerna vekar mer kluvna. LR:s och Lararforbundets
tidskrifter inneholl under aret manga artiklar om de nya Iaroplanema och metoder att
uppfylla dem. I dessa artiklar saknas skolbiblioteken helt. Att Skolverket overhuvudtaget
skulle ha ideer om skolbibliotek framkornmer ej i dess nyhetsblad under 1995.
Resultatet av databassokningen efter artiklar om skolbibliotek visar att intresset for skolbibliotek knappast spridits utanfor bibliotekspressen. Under just 1995 verkar det snarare
vara tvartom; av 28 relevanta artiklar funna i databasen Artikel-sok kom 23 stycken fran
bibliotekspressen, vilket var en nastan dubbelt sa stor andel av samtliga skolbiblioteksartiklar som under de bade foregaende aren.

42

5 Diskussion och slutsatser
Det £inns enligt min laroplansanalys i detta arbete, med tema ur laroplanerna kopplade till
en modell for att beskriva biblioteksverksamhetens uppgifter, verkligen fog for att
hanvisa till de nya laroplanerna, Lpo -94 och Lpf -94, om man vill paverka utvecklingen
av skolbiblioteken och ge dem en starkare roll i skolans arbete.
Undersokningen visar att en polarisering mellan synen pa skolbiblioteket som informationscentral eller som kulturbarare/lasframjare bestar. Enligt denna undersokning verkar
det t.ex. inte finnas nagon samsHimmighet i skolbiblioteksfragor mellan de bada myndigheterna Skolverket och Kulturradet. De olika fOrfattarorganisationerna var som grupp
betraktat mest samstammiga och tillsammans med Kulturradet och Barnboksinstitutet de
som heist beskriver skolbiblioteken som kulturbarare/lasframjare. DIK, SAB, Skolverket
och Kommunforbundet viii i huvudsak poangtera bibliotekets roll i elevens sjalvsHindiga,
undersokande arbete inom skolans olika amnen. Det rader diskrepans mellan vad flera
organisationer sager utat om skolbibliotek, t. ex. i det oppna brevet till rektorerna och
vid intervjutillftillet under detta arbete, och vad som sags i de egna tidskrifterna. I det
6ppna brevet betonas biblioteket som skolans informationscentral och sags vara den
nbdvandiga pedagogiska resurs som kravs for att ge eleverna den "kunskap och bildning
som den nya laroplanen kraver." Storst overensstammelse mellan biblioteksprofil och
tidskriftsinnehall fanns hos DIK-forbundet, SAB och Barnboksinstitutet. Skolverket och
lararorganisationerna LR och Lararfbrbundet verkar mer osakra eller kluvna. Deras
tidskrifter eller motsvarande innehbll under 1995 atskilliga artiklar om de nya laroplanerna och diskussioner om metoder for att uppfylla deras krav. Ingen av dessa artiklar
namnde overhuvudtaget skolbiblioteken och deras roll i skolarbetet. Detta tyder pa att
skolbibliotekets roll for dessa organisationer annu ej blivit sa sjalvklar som t. ex. DIK,
SAB och Barnboksinstitutet pa sina, visserligen olika, grunder anser att de ska vara.
Nagra storre tecken pa att intresset for skolbiblioteksfragor verkligen spridit sig utanfor
bibliotekariekretsar under 1995 gav inte heller den databassokning som gjordes for detta
arbete.
Det ingar inte i ambitionerna for detta arbete att studera eller utvardera utfallet av de
manga organisationernas forsok att paverka skolbiblioteksutvecklingen och de
anstrangningar som gjordes under 1995 men nagra reflexioner over detta kanns anda
viktigt.
I arbetets inledning forsokte jag beskriva det motsagelsefulla i de senaste arens
utveckling. Det har, antligen aven av andra an bibliotekarier, talats manga, vackra, och
fOr en gymnasiebibliotekarie hoppingivande, ord om att skolbiblioteken ska utvecklas till
hela skolans pedagogiska resurs, integreras i undervisningen och bli ett redskap for det
livslanga larandet. Bibliotekarien skulle da handleda elever och lara ut sokstrategier i ett
alit storre samarbete med larare och darmed fa en central roll i skolans arbete. Det ar
ocksa den bild av skolbiblioteket och bibliotekarien som tonar fram i det oppna brevet till
skolledare som fatt hilda utgangspunkt for detta arbete. Samtidigt pagar stora
nedskarningar av kommunala verksamheter vilket naturligtvis drabbar aven skolan och
skolbiblioteken och pa manga hall upplevs en stor oro infer framtiden.
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Min undersokning visar pa att polariseringen i synen pa skolbiblioteket bestar. Aven om
det oppna brevet och de flesta av de undersokta organisationema pa olika satt framhiiller
bibliotekets roll som informationscentral och laromedel sa hailer manga organisationer
fast vid att skolbibliotekets viktigaste roll ar den kulturbarande/lasframjande.
Forfattarorganisationerna som grupp tillsammans med Kulturn\det och Barnboksinstitutet ar de som tydligast uttrycker denna uppfattning. Det verkar ocksa som om de
varit framgangsrika i sina forsok att paverka politiker. Deras uppvaktningar av kulturrninistrar och andra politiker under 1995 (och tidigare) har fOrmodligen bidragit till att
regeringens kulturproposition, som laggs fram i riksdagen den 19 december 1996,
forutom en bibliotekslag som aven omfattar skolbiblioteken ocksa innehaller en 30miljonsatsning for kommunernas inkop av barn- och ungdomslitteratur och Iasframjande
atgarder. For att del av miljonerna maste kommunerna gora upp en plan for hela sin
biblioteksverksamhet som ror barn, d.v.s. bade folk- och skolbibliotek (BBL 1996:8).

ra

Som jag namnt har de senaste aren bl. a. inneburit att man borjat diskutera olikheterna i
folkbibliotekens och skolbibliotekens uppdrag. Kommer kommunerna nu aterigen att
sudda ut skillnaderna mellan sina olika biblioteksformer och forsoka gora skolbiblioteken till sma folkbibliotek fOr att del av rniljonsatsningarna pa barnbocker? Eller
kommer man att tycka att det racker att ha folkbibliotek om de har gott om barnbocker?
Och hur gar det med det spirande samarbetet mellan larare och bibliotekarier? Manga
skolbibliotekarier gick in i 1995 stiirkta av Lidingo-konferensens motto "Larande rniljo skolbibliotek" och hoppades kunna utveckla sin roll och tydliggora sin betydelse for hela
skolans undervisning. Kommer nu, redan vid ingangen av 1997, de utlovade miljonerna
till barnlitteratur (las skonlitteratur) och lasframjande atgarder att aterigen gora att
bibliotekariens roll som elevernas handledare i det sjalvstandiga, undersokande arbetet
rar sta tillbaka for rollen som ambulerande bokpratare? En sadan "samarbetsform"
neutraliserar onekligen bibliotekariens roll i skolans arbete och skulle sakert tillfredsstalla
manga Hirare som kanner sig hotade i sina roller av de nya arbetssatten som de nya
Hiroplanerna forespnlkar.

ra

Men lat oss hoppas att miljonsatsningarna starker skolbiblioteken sa att de kan fortsatta
att utveckla alia de roller som kravs for kunna motsvara verksamhetens omfattning och
komplexitet sasom det beskrivs i den verksamhetsmodell som anvants i detta arbete.
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Bilaga 1
Enmarks modell for att beskriva bibliotekets uppgifter, bar med den alternativa
basterminologin (se Enmark, 1990)
Biblioteksvisendets overgripande uppgif'ter

Utsagor

Kunskaper
som mojliggorbedomning och in·
skaffande a\1
mediabundna utsagor

Kunskaper
som mojliggor forvaring a,· utsagor. Beredskap.

Kunskaper
som mojliggorbedomning av a\'nlimares <Jns
kema.J & begransningar

Prod av utsagoroch
handlingar
som mojliggor f()rmedling av utsagor

Produktion
av ovriga
utsagoroch
handlingar

Utsagor/
data~m

Metaupplysningsniva

tillganglig·
gorandra
utsagor

Utsagor/
data som
ror SPeci·
fika fnigor

Mcrkomplexa forklarande
utsagor

Mer komplexa konst
narligtlkulturellt inriktade utsagor

Merkomplex.a nojesoch forstrbelseinriktade utsagor

Bibliotekets
fysiska och
insti tutionaliserade
framtoning

Upplysningsniva

..

Kunskapsniva

Estetisk niva

F6rstr6elseniva

lnstitutionell .niva

Avniimares

behov oc:h
onskemal
Upplysningarsom
tillgiingliggorandra
utsagor ·

Upplysningar som
rorspecifika fragor

Kunskaper
som ror
specilika
amnen

Upp!evelscr.'
kunskaper i
den "konstnarliga/
kul turel!a•
sfaren

Forstroelse
och ne>jc

Vissa
social a
mojligheter

.

bilaga 2
Oppet brev till Sveriges skolledare
Biblioteket kommer att spela en alit storre roll i den nya skolan , som Du sjalv just nu ar
med om att forma. Elevema kan dar soka information fran manga olika hall.
Tillsammans med backer och tidskrifter kan den snabbt vaxande informationstekniken
med datorer, CD-ROM, interaktiva media och databaser gora biblioteket till en oandlig
kalla fOr okad kunskap och bildning.
Gladjande nog har en sadan utveckling agt rum i manga kommuner. I en del kommuner
har skolbiblioteket dar blivit skolans hjarta och hjama. I andra kommuner har skolans
och kommunens bibliotek samordnats pa ett satt som vitaliserat saval skola som
kulturliv. Oavsett hur kommunerna organiserat biblioteksverksamheten kan vi
konstatera att det finns en forstaelse och en vilja att utveckla skolan med hjalp av ett
modemt bibliotek. I en del kommuner ar bilden kanske mindre ljus. Skolbiblioteken har,
om de ens finns kvar, blivit boksamlingar, som inte fomyas och ar svartillgangliga.
Kommunens biblioteksresurser kommer inte skolan till del. Elevema i dessa skolor har
inte de forutsattningar att Ia tillgang till kunskap och bildning som malen i den nya
laroplanen kraver.
Tillgang till ett valutrustat bibliotek ar en pedagogisk resurs som blir en alltmer
nodvandig forutsattning for undervisning och utbildning under nasta sekel. Det ar en
pedagogisk resurs som bestar av skonlitteratur for saval bam och ungdomar som for
vuxna, modema fack- och uppslagsverk och tillgang till elektroniska media. Biblioteket
ar ingangen till ett sarnhalle alltmer beroende av bred kunskap.
Biblioteket kraver ocksa utbildad personal och att skolan har tillgang till biblioteket.
Over hela landet !agger bibliotekarier och larare ner ett stort och engagerat arbete pa att
fornya bibliotekets pedagogiska anvandning. Utan deras hangivna slit i vardagen skulle
m{mga skolor kannas fattigare.
Vi som representerar nedanstaende organisationer ser en risk for att en av vart lands
kulturinstitutioner hotas utan att konsekvenserna analyseras. Sett mot de
sarnhallsforandringar vi nu genomgar, dar arbetslivet och samhallslivet i start kraver
alltmer av kunskap, av formaga att finna kunskap, vardera kunskap och nyttja kunskap ar
samarbetet mellan skola och bibliotek av avgorande betydelse. Under 1995 kommer
Svenska Kommunforbundet att anordna tre heldagsseminarier om skolbibliotekens roll
och uppgifter.
Vi vill med detta oppna brev vanda oss till Dig som Ieder skolan in i framtiden att gora
gemensam sak med oss i var onskan att anvanda biblioteket i skolarbetet. Den unga
generationens framtid kan inte matas i ett kortsiktigt perspektiv.
Vi vill ocksa, tillsanunans med dig gora politikerna uppmarksamma pa bibliotekens
centrala roll som barare av informations- och yttrandefriheten, en fOrutsattning for en
fungerande demokrati.
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Stockholm i mars 1995
Skolverket
Ulf P Lundgren

Uirarforbundet
Christer Romilson

Sveriges F orfattarforbund
Peter Curman

Riksforbundet Hem och Skola
Ann Holm

Sveriges Allmanna Biblioteksforening (SAB)
Tina Lindemalm
F orfattarcentrum Riks
KArne Blom

BRIS
Jba Svahn

Elevorganisationen i Sverige
Christopher Tagtstrdm
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Uirarnas Riksforbund
Therese Larsson

DIK-forbundet
Britt-Marie Haggstrom

bilaga 3
INTERVJUFRAGOR

Fraga 1
Vern tog initiativet till denna aktion? Hur kom din organisation med ?
Fraga 2
Varfor vill din organisation medverka i en kampanj for battre skolbibliotek?
Fraga 3
Vilka ser din organisation som de allvarligaste bristema i skolbiblioteken?
Fraga 4
Vilka mal for verksamheten bar ett bra skolbibliotek enligt ert satt att se?
Fraga 5
Vilken bild av skolbiblioteket skulle ni vilja formedla?
Fraga 6
Tanker din organisation agera pa nagot mer satt for skolbiblioteken?
Fraga 7
Vad bar· din organisation gjort tidigare for att fora fram skolbiblioteken?
Fraga 8
Om ni skulle agera ytterligare nu till vern skulle ni fOrsta hand vilja vanda er? (skolledare,
skolbibliotekarier, folkbibliotekarier, Hirare, fOraldrar, elever, politiker). Motivera varf6r
de ar en viktig malgrupp for er.
Fraga 9
Hur ser du och din organisation pa samarbetet mellan de olika organisationema i denna
aktion? Hur vaxte det fram? Fungerade det smidigt?
Fraga 10
I allmanhet, vilken typ av aktioner brukar din organisation delta i? Hur tycker ni att ert
deltagande i denna kampanj passar in i det monstret?
Fraga 11
Hur kommer ni att folja upp och utvardera er insats i kampanjen for bra skolbibliotek?
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bilaga 4

Undersokta organisationer
BRIS Barnens ratt i samhallet, frivillig barnrattsorgarusation, arbetar bl. a. med att
genom opinionsbildning och information forbattra livsvillkoren for bam som far ilia.

DIK. Dokumentation, Information, Kultur, facklig organisation som organiserar
bibliotekarier m. fl. humanistiska yrken.
Elevorganisationen i Sverige, skolelevernas fackliga organisation.
Forfattarcentrum Riks, ideell forening som verkar som formedlings- och kontaktorgan
for svenska fotfattare. Vill sla vakt om yttrandefriheten samt motverka kommersialisering
av kulturen.
Riksfdrbundet Hem och skola, arbetar for att tillsammans med skola och samha.Uet
framja de ungas utveckling genom att bl. a. arbeta fOr en standigt battre skola.
Statens kulturrad, central myndighet med uppgift att folja utvecklingen inom
kulturomradet.
Lararfdrbundet, facklig orgarusation inom TCO for larare och skolledare.
LR Lii.t:arnas riksforbund, facklig organisation inom SACO for Hirare och
syokonsulenter
SAB Sveriges allmanna biblioteksforening, ideell forening med uppgift att framja
svenskt biblioteksvasen genom att bl. a. utveckla samarbetsformer och verka
opinionsbildande
Svenska barnboksakademin, sammanslutning av barn- och ungdomsboksskapare
(forfattare och illustratOrer) med syfte att framja god svensk barn- och ungdomslitteratur
samt verka opinionsbildande.
Svenska barnboksinstitutet, stiftelse med specialbibliotek och informationscentrum
knutet till Kungliga biblioteket.
SFF Sveriges Fotfattatforbund, organisation som verkar for att tillvarata forfattares och
oversattares ekonomiska och ideella intressen.
Skolledarna, facklig organisation inom SACO for skolledare
Statens skolverk, central forvaltningsmyndighet fOr det svenska skolvasendet med
nationell uppfoljning och utvardering av skolverksamhet som framsta uppgift.
Svenska kommunfOrbundet, de svenska kommunernas service- och samarbetsorgan,
ger kommunerna experthjalp i fragor som ror kommunal verksamhet och fungerar som
central arbetsgivarorganisation.
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bilaga 5

Genomgangna tidskrifter argang 1995
Titel

periodicitet

upplaga

utges av
Hem och skola

Barn i hem , skola ,samhalle

8 nr/ar

50000

Barnboken

2 nr/ar

1200

Sv. Barnboksinst.

Biblioteksbladet

14 nr/ar

4500

SAB

DIK-forum

20 nr/ar

13000

DIK-forbundet

Elevforum

4 nr/ar

2500

Elevorganisationen

Forfattaren

8 nr/ar

3000

F orfattarforbundet

40 nr/ar

40900

Kommunforbundet

6 nr/ar

5500

Laramas tidning

30 nr/ar

182400

Skolledaren

10 nr/ar

6530

Skolverkets nyhetsblad

vanerar

Skolvarlden

22 nr/ar

1!1

-

Kommunaktuellt
Kulturradet

Statens k:ulturrad
Uirarforbundet
Skolledarna
Statens skolverk

56000
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Hogskolan
i Borc\s

institutionen
bibliotekshogskoian

Hogskolan i Bonis ar en nation ell hogskola. Studenter kommer fran hela Iandet for att studera har. Hogskolan bestAr av
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom
omr~dena bibliotek och information, textil, teknik, pedagogik samt data och ekonomi.
Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala BorM.
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila utbildningarna har sitt ursprung rumu langre tillbaka i den statliga Tekniska Vlifskolan som inr!ittades redan I 866.
Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del
av Mgskolans verksamhet. Hogskolan samverkar h!!r med
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sjuharadsbygden och i andra delar av landet och utlandet.

Bibliotekshtigskolan har funnits i Boras sedan 1972.
I mfmga ~r var bibliotekshogskolan i Boras landets enda
specialhogskola tor bibliotekarier, men genom universitetens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbildningar inrattats aven pa andra universitet.
Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar ~tta terminer), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och
informationsvetenskap.
Forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ges vid GBteborgs universitet.

lnstitutionen biblioteksh6gskolan
Ht>gskolan i Boni s

tlJ IfllTirjJJltl

i Boras

2RAS
64000
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