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Abstract Our purpose with this master thesis is to look at school libraries in two separate 

municipal contexts and with the help of case studies try to reach understanding of 
how the municipal organisation in general influences and co-operates with day to 
day reality. In order to achieve this objective we have posed the following questions: 
What importance are school libraries given in relation to questions of overall 
management and goals in the greater organisation? How are resources distributed 
and management allocated in the two cases? How are the various school libraries in 
the two municipalities organised when it comes to workload, employee role 
assumption and teamwork? In the section dealing with theory and previous research 
we present the theoretical viewpoint and the literature of importance for our subject. 
This includes a short history, reports and laws, and also some research and theory on 
school library organisation. Our method has been to study the circumstances in two 
separate municipalities, Varberg and Växjö. We have interviewed a number of 
people whom we believe to possess relevant knowledge of school library curriculum 
and organisation in relation to such concepts as management, resources, role 
assumption and teamwork.  These sources are school librarians, chief librarians, and 
also the library board members for each municipality. To attain a deeper 
understanding we have complemented our study with the review of internal reports 
such as curriculum and goal proposals. The main conclusions of this master thesis 
are that the choice of school library organisation seems to be of minor importance 
when it comes to the greater organisation context but on the other hand these 
organisations are of great importance when it comes to learning and reading 
activities in the school context. We also note two main aspects concerning function 
of the school library: “the school aspect” and “the library aspect”. When it comes to 
relating organisation to these two functions it seems that in the municipality of 
Växjö the school aspect” is dominant when it comes to the municipality of Varberg 
it is rather the “library aspect” that dominates.  

 
Nyckelord skolbibliotek, organisation, organisationsteori, skola, skolbibliotekarie, 
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1. Inledning 
 
Det sätt på vilket skolbiblioteken och dess verksamhet ser ut skiljer sig åt på 
olika håll i Sverige. I landets kommuner prioriteras skolbiblioteken olika och 
det finns flera modeller för hur de utformas. Med skolbiblioteksmodeller menar 
vi i denna uppsats det sätt på vilket en kommun organiserar sin 
skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotek kan vara helt skilda från folkbibliotek, 
integrerade med folkbibliotek, ha ett visst samarbete med eller vara ett 
komplement till folkbiblioteket. De kan också vara organiserade genom en 
skolbibliotekscentral men med anknytning till folkbiblioteket. Mindre skolor 
har kanske endast ett bokrum och en bokbuss som kommer varje eller var 
annan vecka. Många skolbibliotek saknar utbildad och kompetent 
bibliotekspersonal. Bibliotekslagen (1996) säger att det inom grundskolan 
”skall finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas 
intresse för läsning och litteratur samt att tillgodose behov av material för 
utbildningen” (§ 5). I bibliotekslagen fastslås att det är kommunerna som har 
ansvar för folk- och skolbiblioteksverksamheten (§ 7). Där står emellertid inte 
hur organisationen skall utformas och i de flesta kommuner saknar man en 
utarbetad modell för sin verksamhet, istället kan man blanda flera olika. 
  
I denna uppsats ställer vi oss nu frågan hur dessa så kallade modeller 
organiseras och hur de fungerar. Finns det något samband mellan den modell 
man arbetar utifrån och den verksamhet som bedrivs på skolbiblioteken? Det 
finns kommuner i Sverige som väljer att satsa på skolbiblioteksverksamhet och 
där det har utarbetats sådana strategier som medför att eleverna får vad de har 
rätt till när det gäller att tillgodose deras behov av medier, informationsteknik 
samt lässtimulans. Bibliotekslagen säger vidare att: ”Folk och skolbiblioteken 
skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda 
dem böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov 
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning” (§ 9). 

1.1 Bakgrund 
 

Vi arbetar båda som skolbibliotekarier i Varbergs kommun. Trots det faktum 
att målen är samma för samtliga skolbibliotek inom denna kommun skiljer sig 
verksamheterna på de enskilda skolbiblioteken åt i många avseenden. Vi frågar 
oss nu på vilket sätt skolbiblioteksverksamheten påverkas av den organisation 
som finns i kommunen.  
 
I denna uppsats vill vi jämföra hur två kommuner organiserar och utvecklar sin 
skolbiblioteksverksamhet. Vi har valt att göra vår undersökning i två 
kommuner, Varberg och Växjö. Vi utsåg just dessa två kommuner då de skiljer 
sig åt vad gäller sättet att organisera sin skolbiblioteksverksamhet. Det är två 
kommuner med klart uttänkta och utarbetade modeller. Inom dessa kommuner 
finns också skolor som inte arbetar efter dessa modeller. Det gäller sådana 
skolor som redan har integrerat folk- och skolbibliotek samt mindre skolor dit 
bokbussen regelbundet kommer.  
 
Efter en konferens i Varberg, Bibliotek och lärande – bibliotekets roll i skolan 
(2007-01-28), om skolbiblioteksverksamhet insåg vi att även organisationen av 
skolbibliotek skiljer sig åt i olika kommuner. På denna konferens presenterade 
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Växjö sitt arbete med skolbibliotek. De har genom Skolbiblioteksforum, en 
enhet inom Växjös skolbiblioteksorganisation, som ett projekt utarbetat en 
modell för satsning på just skolbibliotek. Detta är en modell som innebär att 
skolbiblioteket är helt knutet till skolan. Bibliotekarierna är där anställda av 
skol- och barnomsorgsförvaltningen och har hela sin tjänst förlagd på skolan.  
 
I Varbergs kommun arbetar man efter en modell som organiseras genom att det 
i kommunen finns en Skolbibliotekscentral. Skolbibliotekarierna är dock 
anställda av kultur- och fritidsförvaltningen och knutna till folkbiblioteken. 
Detta är två skilda sätt att medvetet satsa på skolbibliotek och de två 
modellerna beskrivs ingående i kapitel 5. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
När vi ser på skolbiblioteken ur ett organisatoriskt perspektiv är ledning, mål, 
resurser, roll och samarbete viktiga områden som vi i denna uppsats avser att 
studera närmare. Det finns tidigare forskning kring hur väl fungerande 
skolbibliotek kan tänkas se ut och fungera. Om detta skriver bland annat David 
Loertscher, amerikansk biblioteksteoretiker, i boken Taxonomies of the school 
library media program (1988) och Louise Limberg, Professor vid 
bibliotekshögskolan i Borås och Göteborgs universitet, i sin avhandling 
Skolbiblioteksmodeller: utvärdering av ett skolbiblioteksprojekt i Örebro län 
(1997). Vi avser att närmare studera hur det ser ut i verkligheten när det gäller 
skolbibliotekets praktiska verksamhet och funktion.  
 
Vårt syfte med denna uppsats är sålunda att jämföra skolbiblioteksverksamhet i 
två olika kommunala kontexter för att se hur den övergripande kommunala 
organisationsformen påverkar och samspelar med den praktiska 
skolbiblioteksverkligheten. 
 
För att uppnå syftet ställer vi följande frågor: 
 
1. Vilken betydelse tilldelas skolbiblioteken med tanke på ledning och mål, 
relaterat till skolbiblioteksorganisationen? 
 
2. Hur ser skolbibliotekens sammantagna resurser ut i de två fallen? 
 
3. Hur ser det ut på skolbiblioteken i de två kommunerna när det gäller 
funktion, arbetsuppgifter, roller och samarbete? 
 
Vi har valt att utföra fallstudier som kännetecknas av tvärsnittskaraktär vilket 
medför att vi endast belyser två olika fall och vid en viss tidpunkt. Vi kommer 
inte att beröra elevers eller lärares perspektiv utan fokuserar på bibliotekarier 
samt ledning. Med ledning avser vi i denna uppsats verksamhetschefer för 
skolverksamheten i de två kommunerna samt skolbiblioteksansvarig på 
Skolbiblioteksforum respektive Skolbibliotekscentralen. 
 
I de två kommunerna har vi medvetet valt bort sådana skolbibliotek som är 
integrerade med folkbibliotek då vi i denna underökning endast vill studera 
”rena” skolbiblioteks organisation. Undersökningen gäller endast grundskolan 
och inte gymnasieskolan. Vi valde ut två skolor per kommun. För att få reda på 
hur skolbibliotekens verksamhet ser ut valde vi att intervjua 
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skolbibliotekarierna på de fyra utvalda skolorna. Dessutom vill vi ha med såväl 
skolor som ligger på landet som i staden då vi anar att närheten till 
huvudbiblioteket kan ha viss betydelse för verksamheten. Vi har valt att icke ta 
hänsyn till skolornas elevantal och klassindelning då detta inte är relevant för 
just denna studie. 
 
1.3 Definitioner  
 
Skolbiblioteksmodell:  
 
I denna studie menar vi med skolbiblioteksmodell det sätt på vilket en kommun 
väljer att organisera skolbiblioteksverksamhet utifrån en utarbetad och uttalad 
modell. 
 
Skolbibliotek:  
 
Nationalencyklopedin definierar begreppet skolbibliotek enligt följande: 
Skolbibliotek är bibliotek i grundskolor och gymnasieskolor som 
tillhandahåller resurser i form av medier, teknik och personal för att tillgodose 
elevers och lärares behov av litteratur och information i skolarbetet. 
Skolbibliotekens uppgifter är att bidra till att elever utvecklar sin förmåga att 
söka och använda information i sitt lärande samt att stimulera elevers 
läsutveckling. I denna uppsats avser vi dessutom sådana ”rena” skolbibliotek 
på grundskolor som inte är integrerade med folkbiblioteksfilialer och som har 
utbildad skolbibliotekarie.  

Funktion:  

Med skolbibliotekets funktion avser vi i denna uppsats den betydelse 
biblioteksverksamheten har i skolan och på vilket sätt det används. Vi tänker 
oss att skolbibliotek har olika funktioner som till exempel pedagogisk, 
läsfrämjande, kulturell eller social.   

F-9 skola: 

Med F-9 skola avser vi i denna uppsats en skola med klassindelning från 
förskoleklass (6-åringar) till år 9. 

Skolbibliotekscentral: 

Med skolbibliotekscentral avses i denna uppsats den del av 
skolbiblioteksverksamheten som i en kommun lyder under barn- och 
utbildningsförvaltningen och som har till sin uppgift att fördela 
skolbibliotekens anslag samt att vara en samordnare för skolbiblioteken när det 
gäller exempelvis kompetensutveckling. 

Bibliotekspedagog: 

Med bibliotekspedagog avser vi i denna uppsats en lärare med utbildning i 
bibliotekspedagogik 5 poäng som har en del av sin tjänst förlagd till 
skolbiblioteket. 
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1.4 Disposition 
 

Denna uppsats består av tre huvuddelar:  
 
Första delen utgörs av en inledning (kap.1) och en bakgrund (kap.1.1) till hur 
skolbiblioteksverksamhet kan vara organiserad. Vi beskriver bakgrund samt 
utgångspunkt för detta arbete. I problemformuleringen (kap.1.2) beskrivs 
funderingar kring uppsatsens ämne samt presentation av sådana faktorer som 
belyses i denna uppsats. Detta leder fram till syfte och frågeställningar. I 
metodavsnittet (kap.1.5) presenteras det sätt på vilket vi undersökningen 
genomförs samt vilka urval vi gjort gällande val av kommuner, skolor samt 
respondenter. Här ingår även en kortare redogörelse för vår egen förförståelse 
när det gäller Varbergs kommun.  
 
Andra delen inleds med ett historiskt perspektiv på samarbetet mellan skol- och 
folkbibliotek (kap.2). Därefter följer en presentation av tidigare forskning 
(kap.3) i vilken den teoretiska utgångspunkten presenteras och som vidare 
innehåller en genomgång av sådan litteratur som är av betydelse för vårt ämne, 
så som exempelvis rapporter och lagar samt skolbiblioteksforskning. Därpå 
följer teoriavsnittet (kap.4) som belyser organisationsteori. 
 
Tredje delen utgörs av resultatredovisning (kap. 5) innehållande en beskrivning 
av Växjös respektive Varbergs modell samt redovisning av intervjuer. 
Avslutningsvis följer analys och diskussion (kap.6) samt slutsatser (kap.7). 
 
1.5 Metod och material 
 
I kapitlet nedan presenterar vi kortfattat val av metod, genomförande av 
intervjuer samt analysmetod. Här redogör vi dessutom för urval. 

1.5.1  Fallstudien som metod 

I boken Samhällsvetenskapliga metoder beskrivs att fallstudien kännetecknas 
av att man ingående studerar ett fall. Om man vill göra en detaljerad 
beskrivning av ett fall lämpar sig ofta kvalitativa metoder bra, exempelvis en 
ostrukturerad intervju. En fråga som ofta ställs i samband med fallstudier är: 
Hur kan ett enda fall vara representativt? Syftet med fallstudier är dock inte att 
hitta typfall eller generella företeelser, utan snarare att just studera ett eller flera 
specifika fall (Bryman, 2001 s. 64). Den teoretiska referensram som 
presenteras i vår undersöknings teoridel ger stöd till empirin. Samband mellan 
teoretiska idéer och empiri visas i analysen.  

1.5.1.1 Komparativ design 

Den komparativa designen innebär att det finns minst två fall och att data 
samlas in från bägge. Vad som eftersträvas är att få fram särskiljande drag i två 
eller flera fall. Detta blir sedan utgångspunkt för de teoretiska reflektionerna 
över samma frågor om än i varierad ordning och framställning. En 
tvärsnittsundersökning kännetecknas av studiet av en eller flera företeelser 
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vid endast ett tillfälle. Det är den vanligaste formen av individbaserade studier 
inom beteende- och samhällsvetenskap. Tvärsnittsundersökningens svaghet är 
att den inte kan särskilja tidsrelaterade skillnader vilket redan berörs i 
avgränsningar (Bryman, 2001 s. 65). Avsikten med denna uppsats är inte att 
urskilja sådana skillnader. Vi har enligt ovan valt att studera två fall. I de två 
fallen har vi, för att uppnå vårt syfte, valt att intervjua ett antal personer som 
kan uttala sig om skolbiblioteksverksamhet utifrån begrepp som ledning, 
resurser, roll och samarbete. Vi vill poängtera att de resultat som framkommer i 
denna uppsats inte är generella för all skolbiblioteksverksamhet i Sverige. 
 
1.5.1.2 Intervjuer och genomföranden 
  
Den kvalitativa intervjun skall liknas vid ett informellt samtal. I 
Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder understryks att 
respondenten skall ges möjlighet att styra samtalet men forskaren ger ramarna 
för intervjun för att försäkra sig om att få svar på de frågor man vill belysa 
(Holme & Solvang, 1997 s. 99). Vi väljer i denna undersökning en låg grad av 
standardisering, vilket innebär att vi vid intervjuerna utgår ifrån en 
intervjumanual (bilaga 1), men formulerar frågorna under intervjuns gång. Den 
struktureringsgrad vi använder är hög på så sätt att frågorna har en tydlig 
tematisk struktur. På detta sätt får alla respondenter möjlighet att reflektera 
över samma frågor om än i varierad ordning och framställning. 
 
Enligt Enkätboken kännetecknas flertalet kvalitativa intervjuer av hög 
struktureringsgrad och låg standardiseringsgrad (Trost, 2001 s. 59). Med låg 
standardisering menas att man tar frågorna i den ordning som passar och den 
intervjuade ges möjlighet att styra ordningsföljd och man kan vid behov lägga 
till följdfrågor. Med hög standardisering menas att frågorna och 
intervjusituationen är samma för alla intervjupersoner. Eftersom vi skall 
jämföra två kommuner och för att ge en rättvisande jämförelse anser vi att det 
är viktigt att använda en relativt högt standardiserad intervjumanual. Med detta 
menar vi att vi under intervjuns gång ställer samma frågor i samma ordning, 
men vi är öppna för om respondenterna kommer in på frågor som skulle ställas 
längre fram i intervjun. Under samtalets gång kan frågor och idéer uppkomma 
som har med ämnet att göra men som inte finns upptagna i manualen. Om 
sådana frågor kan tillföra undersökningen någonting finns det möjlighet att gå 
tillbaka till respondenterna vid ett senare tillfälle.  
 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med verksamhetschefer, ansvariga för 
skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekarier. Denna metod använder vi 
eftersom vi anser att det kan ge en bild av hur dessa personer ser på 
skolbibliotek och hur organisationerna fungerar. Vid intervjuerna använder vi 
oss av intervjumanualer strukturerade efter ett antal teman (se bilaga 1) som vi 
anser vara viktiga att ta med därför att de tillsammans utgör själva kärnan i det 
vi undersöker. När vi utför intervjuerna berörs samtliga av dessa teman. I 
Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (2003) menar Patel att för att kunna garantera en god validitet 
måste vi veta att det vi undersöker är det vi verkligen avser att undersöka. 
Intervjuer med chefer respektive bibliotekarier skiljer sig åt på så sätt att på 
chefsnivå belyses organisationen och i intervjuerna med bibliotekarier belyses 
hur organisationen påverkar den praktiska verksamheten. För chefernas del 
koncentrerar vi oss på tjänst, arbetsuppgifter, organisation, mål för 
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skolbiblioteksverksamheten samt samarbete och roll. När det gäller 
bibliotekarierna tar vi fasta på skola, tjänst, organisation, samarbete/roll och 
biblioteken. Intervjumetoderna skiljer sig åt på så sätt att intervjuerna med 
bibliotekarierna spelades in på band medan intervjuerna med övriga 
respondenter skrevs ner i stolpform. Detta för att vi i bibliotekariernas fall var 
ute efter en mer detaljerad beskrivning av verksamheten och när det gällde 
övriga respondenter sökte vi information om organisationen som helhet. För att 
underlätta för läsaren vill vi med uppställningen nedan visa vilka respondenter 
vi har använt: 
 
Fall 1: Växjö 
 
Intervju med verksamhetschef 
Intervju med chef för Skolbiblioteksforum 
Intervju med bibliotekarie på Arabyskolan 
Intervju med bibliotekarie på Gustavslundsskolan 
 
Fall 2: Varberg 
 
Intervju med verksamhetschef 
Intervju med samordnare på skolbibliotekscentralen 
Intervju med bibliotekarie på Bläshammars skola 
Intervju med bibliotekarie på Påskbergsskolan 
 
Vi har i denna studie valt att namnge kommunerna då Skolbiblioteksforum i 
Växjö redan är känt och av denna anledning vid en beskrivning inte går att 
hålla anonym. Det går i vårt material även att urskilja vilka enskilda skolor det 
gäller och därför väljer vi att namnge dem. Detta gäller även respondenterna 
men vi anser inte att det är relevant för vår undersökning att namnge dessa. 
Samtliga respondenter är medvetna om dessa val.  
 
Vi har för att uppnå vårt syfte även bedrivit studier av internmaterial så som 
handlingsplaner, verksamhetsbeskrivning och måldokument (se bilaga 3-5) 
gällande de två fallen. Detta därför att vi anser att sådana dokument utgör en 
del av grunden för skolbiblioteksverksamheten och att det därmed kan hjälpa 
oss att analysera verksamheterna i de två kommunerna. 
 
I uppsatsen utgår vi ifrån sådana teorier och sådan tidigare forskning som vi 
anser är relevant för just detta ämne. Vi har i sökandet efter relevant litteratur 
använt oss av Libris, Högskolan i Borås bibliotekskatalog samt Internet. De 
nyckelord som vi har använt oss av under informationssökningen hör till 
skolbibliotek och organisation. 
 
Intervjuerna med skolbibliotekarierna spelades in på band och därefter 
transkriberades de. Sedan utfördes en så kallad meningskoncentrering, vilket 
innebär att man vid analysen kortar ner uttalandena till kortare meningar som 
delas in i olika tema. Man tar med det viktigaste och detta omformuleras mer 
koncist. Sådant som inte har med själva undersökningen att göra stryks. På så 
sätt blir materialet mer lättarbetat. Gällande intervjuer med övriga respondenter 
skrevs intervjuerna vid intervjutillfället ner direkt för hand och analyserades 
därefter på samma sätt som de bandade intervjuerna. Upplägget nedan kommer 
även att användas då vi redovisar resultatet av våra intervjuer.  De 
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övergripande teman vi kom att plocka ut för bibliotekarierna är: skola, tjänst, 
organisation, arbetsuppgifter, samarbete och roll samt biblioteket. För övriga 
respondenter är de övergripande teman vi använder: tjänst, arbetsuppgifter, 
organisation, mål för skolbiblioteksverksamheten, samarbete och roll. 

1.5.1.3 Urval 
 
Varför valde vi då just dessa två kommuner? Vi kände, enligt ovan, sedan en 
skolbibliotekskonferens till Växjö vad gällde storlek, folkmängd, antal skolor 
samt skolbiblioteksorganisation. I Växjö startade 2001 ett skolbiblioteksprojekt 
som var en ny organisation i kommunen och som innebar att man utvecklade 
ett antal modellbibliotek. Skolbibliotekarierna arbetar bara på skolbibliotek, är 
anställda av skol- och barnomsorgsförvaltningen och organiseras genom 
Skolbiblioteksforum som har det övergripande ansvaret för hela kommunens 
skolbiblioteksverksamhet. Växjö har i och med detta en väl uttänkt och 
utarbetad modell.    
 
För att få en god bild av hur skolbiblioteksverksamhet kan organiseras strävade 
vi efter att hitta ytterligare en kommun med klar strategi för arbete med 
skolbibliotek, men som skiljer sig radikalt från Växjös modell. Vi ville hitta en 
kommun med liknande storlek och med skolbibliotekarier som i stället för att 
vara direkt knutna till skolan är knutna till folkbiblioteket. Framförallt ville vi 
hitta en kommun med en tydligt utarbetad modell för skolbibliotek. I sökandet 
efter en sådan kommun visade det sig att de flesta kommuner saknar en 
utarbetad modell och istället blandar många. I Varberg beslutade man i början 
av 2000-talet att samtliga större skolor i kommunen skulle omvandlas till F-9 
skolor. I samband med detta startade en ny organisation med 
skolbibliotekscentral som samordnare för skolbiblioteken. Detta innebar bland 
annat att samtliga F-9 skolor skulle få utbildade skolbibliotekarier som alla var 
anställda av folkbiblioteket. I och med detta har Varberg en strategi för sin 
skolbiblioteksverksamhet. 
 
Då vi är anställda i Varbergs kommun har vi varit särskilt försiktiga med att 
inte låta det påverka våra undersökningar. Vårt syfte är inte att komma fram till 
vilken modell som är bäst utan snarare beskriva två olika modeller.   
 
I Varberg har vi valt ut två F-9 skolor, varav en ligger på landsbygden och en i 
staden och vi har valt ut bibliotekarier med tanke på att de arbetat på 
skolbibliotek en längre tid och därmed kan tänkas ha en åsikt om dess 
verksamhet. 
 
I Växjö finns endast en F-9 skola men då bibliotekarien på denna skola inte 
ville ställa upp på intervju valde vi därför en 7-9 skola i staden och en F-6 
skola strax utanför. Dessa två skolor ingår i Skolbiblioteksforums 
modellbibliotek. Här valde vi bibliotekarier på skolbibliotek som varit med i 
modellbiblioteksprojektet under en längre tid. 
 
Vi har i respektive kommun valt att göra kvalitativa intervjuer med ansvariga 
för Skolbiblioteksforum/Skolbibliotekscentralen samt verksamhetschefer. 
Denna metod har vi valt därför att vi tror att den kan ge en bild av deras syn 
skolbibliotek och hur organisationen fungerar och därmed hur modellerna ser 
ut i dessa två kommuner. 
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2.  Samarbete mellan skol- och folkbibliotek i ett 
historiskt perspektiv   
 
För att möjliggöra en rimlig tolkning och för att uppnå en vidare förståelse för 
nuläget, i vilket de två fall vi i denna uppsats studerar befinner sig, är det 
nödvändigt med en koppling bakåt i tiden. Detta för att motverka 
tvärsnittsstudiens svaghet, så som vi beskrev den i metodavsnittet ovan. Nedan 
presenterar vi sålunda en historisk tillbakablick, sedd ur ett organisatoriskt 
perspektiv, över hur skolbibliotek och folkbibliotek har förändrats genom åren 
samt hur deras samarbete har skiftat. Skolans sätt att arbeta och 
skolbibliotekens betydelse inom skolverksamheten har också förändrats. Det 
material som ligger till bakgrund för genomgången nedan är hämtat ur en 
rapport från en arbetsgrupp inom Folkbiblioteksutredningen och ger i boken 
Folkbibliotekens samverkan med skolan (1982) en bild av hur 
samarbetsfrågorna utretts i olika sammanhang. De rubriker som används i 
sammanställningen som följer är våra egna sammanfattande benämningar på 
respektive tidsepok. 
 
2.1 Skolbiblioteket som skolans hjärta: 1940-talet 
 
I Folkbiblioteksutredningen (1982) hänvisas till 1946 års skolkommissions 
betänkande (SOU 1948:27) där det betonas att skolbiblioteket ”bör vara 
skolans hjärtpunkt” och ett centrum för elevernas studier. Där framhålls 
dessutom vikten av att skolbiblioteket är centralt beläget i skolan samt att 
biblioteket bör bestå av bokmagasin, utlåningsavdelning och läsesal. Lokalen 
behöver nödvändigtvis inte vara så stor att exempelvis undervisning i 
bokkunskap kan hållas för en hel klass i detta rum. När det gäller samarbete 
med folkbiblioteket poängteras att eleverna från och med mellanstadiet skall 
utnyttja folkbibliotek i närheten.  I Folkbibliotekssakkunnigas betänkande 
(SOU 1949:28) ges förslag på att skolmyndigheten skulle ges möjlighet att ha 
överenskommelser om samverkan med folkbiblioteket. Det föreslås också att 
det i varje större skola skall finnas ett bibliotek. Skolbibliotekarierna skulle 
utgöras av lärare och bokinköp bestämmas av skolans biblioteksnämnd 
(Folkbibliotekens samverkan med skolan s. 13, 145). 
 
2.2 Skolbibliotek obligatoriskt: 1950-talet 
 
Statsbidraget till skolbiblioteken avskaffas i mitten av 1950-talet. Som en följd 
av detta låter skolöverstyrelsen göra en utredning gällande 
skolbiblioteksverksamhetens organisation. I denna föreslås att skolbiblioteken 
skall vara ett obligatorium. Det blir i och med detta kommuners skyldighet att 
anordna skolbibliotek ute på de enskilda skolorna. Rekommendationer ges 
gällande samverkan, dels mellan skolbiblioteken i kommunen, men också 
mellan skolbibliotek och folkbibliotek och betonar i sambandet att 
”skolbibliotekens självständiga existens inte får äventyras” (1982 s. 14). 
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2.3 Fördjupat samarbete mellan skola och 
folkbibliotek: 1960-talet 
 
Under 1960-talet utförs flera större undersökningar och utredningar som gäller 
skolbibliotek i samarbete med folkbibliotek. En rationaliseringsundersökning 
om bibliotek gjord av Skolöverstyrelsen, Svenska stadsförbundet och Svenska 
folkbibliotekarieföreningen ger ut betänkandet Organisation och 
arbetsmetoder vid kommunala bibliotek (1960). Syftet med detta är att 
undersöka hur samarbetet mellan skola och folkbibliotek kan fördjupas och det 
genomförds av denna anledning en inventering av skolbiblioteken som visar att 
dessa bibliotek har otillräckliga lokaler eller lokaler som visar sig användas för 
andra ändamål än just biblioteksverksamhet. Skolbibliotekarier utgörs av lärare 
som antingen får arvode eller nedsatt tjänst för att därmed kunna ansvara för 
biblioteket. I större städer är det vanligt förekommande med 
skolbibliotekscentraler. Det konstateras att samverkan mellan skol- och 
folkbibliotek är skiftande med stor brist på enhetlighet. Samarbetet varierar 
från ett ytligt samarbete till fasta organisationer med gemensamma lokaler och 
bokbestånd, personalsamverkan, eller att folkbiblioteket tar hand om det 
bibliotekstekniska arbetet. Utredningen rekommenderar att skolbiblioteken 
skall tilldelas resurser och understryker i sammanhanget att ett sådant fördjupat 
samarbete mellan skol- och folkbibliotek kan medföra kostnadsmässiga 
fördelar. Det framhålls vidare att eftersom kommunernas förutsättningar för 
samverkan varierar kraftigt så rekommenderas större frihet för dessa gällande 
val av organisationsform. Utredningen är oenig gällande frågan kring 
samarbete. De avvikande meningar som framkommer gäller bland annat det 
faktum att det inte tagits tillräcklig hänsyn till skolans intressen samt att det 
föreligger skillnader mellan skolbiblioteken och folkbibliotekens 
barnavdelningar när det gäller syfte och sammansättning. Endast genom att en 
institution utanför skolan tar hand om biblioteket så löser det inte 
skolbibliotekens svagheter. När det gäller personal påpekas att eftersom 
skolbiblioteken på de flesta skolor kommer att skötas av lärare behövs en 
förbättrad utbildning för dem och om skol- och folkbiblioteken får ett ökat 
samarbete behövs dessutom ökad undervisning om skolbibliotek i 
folkbibliotekarieutbildningen (ibid 14, 147-148). 
 
I 1957 års skolberednings betänkande Grundskolan (1961) understryks 
nödvändigheten av ett välförsett skolbibliotek. Dels för att skolbiblioteket skall 
användas i undervisningen men också för att eleverna skall få goda läsvanor 
och att uppleva läsning stimulerande. Om det skall bli möjligt för lärarna att 
använda litteraturen i undervisningen måste den vara tillgänglig hela 
skoldagen. Även i denna utredning ser man samverkan med folkbiblioteket 
som något positivt (ibid. s.151). 
 
Inom SÖ (skolöverstyrelsen) arbetar en specialgrupp från och med år 1965 med 
samverkansfrågor. I en rapport från denna grupp framkommer bland annat att 
skolbibliotekariernas väsentliga uppgift är den pedagogiska istället för att 
syssla med administration, biblioteksteknik och kontorsgöromål. Denna grupp 
understryker också att elever i större utsträckning än tidigare bör erbjudas 
tillgång till litteraturen i biblioteket samt att personal bör finnas i biblioteket 
hela skoldagen för att öka tillgängligheten. Gruppen visar sig dock inte vara 
enig i alla frågor. Lärarrepresentanterna i gruppen har på flera punkter 
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avvikande meningar. De är inte lika positiva till samarbete med folkbiblioteket 
och menar att samverkansformer inom skolan behöver byggas upp innan ett 
samarbete med annan institution utanför verksamheten kan bli aktuell. De 
föredrar användandet av mediatek/läromedelscentrum framför lokalmässig 
samverkan med folkbibliotek. De ser inte användandet av kortkatalog och 
klassificering enligt SAB-systemet som nödvändigt på skolbiblioteken och inte 
heller önskas något bibliotekstekniskt samarbete med en skolbibliotekscentral. 
Samarbetet med folkbiblioteket önskas även fortsättningsvis vara av det slag 
som man redan har det vill säga med exempelvis museer, näringsliv samt polis 
(ibid. s.154-157). 
 
I och med Läroplanen: Lgr69 försvinner begreppet skolbibliotek och 
beteckningen bibliotek ersätts nu med benämningen bokrum. Det förordas en 
decentraliserad förvaring av läromedel ut till klassrummen och läsningen delas 
upp i informationsläsning och upplevelseläsning. Det är skolans och 
skolbibliotekets uppgift att tillhandahålla material för det pedagogiska arbetet 
och träna informationsläsningen. Bokbeståndet ska därför utgöras av sådan 
litteratur som är nödvändig för undervisningen. Upplevelseläsningen får 
mindre betydelse och på flera håll lämnas utlåningen av fiktionslitteratur ut till 
folkbiblioteken (ibid. s. 16, 158). 
 
2.4 Skolbiblioteket som resurs i undervisningen: 1970-
talet 
 
Synen på skolbibliotek förändras under 1970-talet. I betänkandet Litteraturen i 
skolan (SOU 1973:1) betonas värdet av fiktionslitteratur och skolbiblioteket får 
åter en kulturfunktion. Termen skolbibliotek återuppstår men man betonar nu 
att dessa inte bör isoleras från folkbiblioteket då ett samarbete med 
folkbiblioteket är nödvändigt för att vänja eleverna vid att gå till biblioteket 
även på sin fritid. Man pekar på värdet av fackutbildade bibliotekarier i 
skolbiblioteken men menar dock det är de enskilda kommunerna som får 
besluta om vilka personalkategorier man önskar. Det påpekas i utredningen att 
skolbiblioteket är en viktig del i det dagliga arbetet i skolan. Eleverna behöver 
tillgång till ett varierat utbud av böcker för att kunna utföra självständiga 
uppgifter och att det är skolbiblioteket som är en förutsättning för detta. I 
betänkandet föreslås att skolbibliotekets öppethållande under hela skoldagen 
skall läggas till i skolstadgan. För att möjliggöra ett sådant öppethållande krävs 
såväl kontorist som bibliotekarie på det enskilda biblioteket. Vidare poängteras 
vikten av att varje rektorsområde bemannas med en heltidsanställd 
bibliotekarie. Det sägs också att det i skolstadgan bör tas upp hur skolan har 
skyldighet att ta tillvara de tjänster som folkbiblioteken har att erbjuda (ibid. s. 
17-18). 
 
Tidigare hade man satsat på läromedelspaket i kombination med 
gåvoläromedel till eleverna. Detta kostade kommunerna stora summor och 
innebar på många håll att skolbiblioteken fick inskränkningar. SIA-utredningen 
(SOU 1974:53) protesterar nu mot detta och menar i sammanhanget att ett 
sådant sätt att arbeta i allt för stor utsträckning kommer att styra själva 
undervisningen. Man önskar istället ett vidgat läromedelsbegrepp och i detta 
kommer biblioteket att utgöra en viktig del. Detta ställer krav på 
skolbiblioteken gällande att vara en resurs i undervisningen, bland annat genom 
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att tillhandahålla medier för ett undersökande och elevaktivt arbetssätt. I SIA-
utredningen framhålls skolans och folkbibliotekets gemensamma 
kulturpolitiska ansvar. På 1970-talet ökar antalet invandrarelever och detta 
ställer också ökade krav gällande litteratur på hemspråk (ibid. s. 21, 164-165). 
 
I en rapport Skola och folkbibliotek i samverkan (1978) betonar Statens 
kulturråd vikten av samverkan mellan skol- och folkbibliotek men vill inte gå 
så långt att slå ihop dessa två till en biblioteksorganisation. Man menar istället 
att skolbiblioteket behövs i det dagliga arbetet i skolan och dess roll i framtiden 
bör vara större.  
 
I Budgetproposition (1979) framhåller dåvarande skolminister behovet av 
skolbibliotek med reservationen att det skall vara upp till enskild kommun att 
avgöra och ta beslut om denna verksamhets omfattning. Det skall också vara 
kommunens ansvar att avgöra vilka personalkategorier som skall anställas med 
tillägget att det är högst angeläget med åtminstone en fackutbildad bibliotekarie 
i varje kommun med ansvar för kontakt mellan skola och folkbibliotek. Även 
ett förslag om biblioteksutbildning för lärare, fem poäng vid 
bibliotekshögskolan, läggs i denna proposition (ibid. s.18-20). 
 
2.5 Elevaktivt arbetssätt: 1980-talet 
 
I den nya Läroplanen: Lgr 80 utgår man från det vidgade läromedelsbegreppet 
vilket innebär att det utöver de traditionella läromedlen behövs skönlitteratur 
och andra medier som exempelvis uppslagsböcker, tidningar och tidskrifter. I 
detta arbetssätt behövs biblioteket, i synnerhet gällande arbetet med teman 
betonas bibliotekets roll. Läroplanen framhåller att det är av vikt för eleven att 
själv söka kunskap och skolbiblioteket bör av denna anledning om möjligt vara 
öppet hela skoldagen (ibid. s. 177-178). 
 
I ett större antal kommuner anställs under 1980-talet fackutbildade 
bibliotekarier som skolbibliotekarier. Det kan vara tjänster på integrerade 
bibliotek, som 1:e skolbibliotekarie eller som SIA-bibliotekarier med ansvar 
för läsfrämjande verksamhet. I de fall då tjänsten är kombinerad med 
folkbibliotek är nästan alltid Kulturnämnden huvudman. Lärarbibliotekarierna 
är däremot anställda genom skolan. 
 
På många håll blir skolbibliotekscentraler samordnare för de praktiska 
rutinerna när det gäller inköp och iordningställande av medier. Ansvaret för 
urvalet av böcker och andra medier kan ske på olika nivåer, antingen 
skolbibliotekarier eller centralt av 1:e skolbibliotekarien eller genom samråd 
(ibid. s.57-58). 
 
Genom intervjuer och samtal med företrädare för ett stort antal kommuner 
kommer Folkbiblioteksutredningen fram till att fördelen för skolbiblioteket att 
ha kulturnämnden som huvudman var att ha tillgång till ett stort bokbestånd 
utan stora administrativa eller organisatoriska hinder, att ha kollegor, vara med 
på inköpsmöten och få del av information som rör biblioteksområdet. Oavsett 
vem som är huvudman är det bra att som bibliotekarie ha goda kanaler in i 
skolan, till lärare och elever samt föräldrar. Den organisatoriska tillhörigheten 
är ingen garanti för att ett gott samarbete, det behövs också kontakter mellan de 
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olika förvaltningarna samt att båda parter vill ta ansvar och initiativ (ibid. s. 58-
59). 
 
Problem som kan uppstå när det gäller samverkan mellan folkbibliotek och 
skola är framför allt gällande mål, synsätt, organisation, strategi, planering 
samt ekonomi. En annan orsak till att samverkan inte fungerar kan vara 
otillräcklig kunskap om varandras kompetens. Vid satsningar på gemensam 
fortbildning för folk- och skolbibliotekspersonal har revirtänkande och 
förutfattade meningar kunnat minskas (ibid. s. 81-82). 
 
De flesta kommuner har klart uttalade mål för folkbiblioteken men detta saknas 
dock ofta inom skolbiblioteksverksamheten. Detta kan ha som orsak att 
verksamheten upplevs som marginell, inte lika viktig som folkbiblioteket. 
Skolbibliotek kan ibland uppfattas ha samma funktioner som folkbibliotek, 
men ett skolbibliotek måste också ha andra funktioner. Den främsta av dessa 
funktioner är den pedagogiska funktionen, det vill säga att vara en resurs i det 
dagliga arbetet i skolan. I sammanhanget bör också den kulturpolitiska 
funktionen nämnas, vilken belyser vikten av användning av skönlitteratur i så 
många sammanhang som möjligt samt att intressera eleverna för läsning. Den 
sociala funktionen är också viktig, innebärande att eleverna använder 
skolbiblioteket även utanför själva undervisningen.  
 
Decentralisering inom skolan gör att beslut flyttas ut till rektorsområdena vilket 
medför att skolorna inbördes blir olika och att man till följd av detta 
exempelvis kan välja att satsa mer eller mindre på sitt skolbibliotek (ibid. s. 84-
86, 95-100). 
 
För att samverkan med folkbiblioteket skall utvecklas och bli väl fungerande 
krävs en person med samverkansansvar. En bibliotekarie som arbetar inom 
både skola och folkbibliotek kan underlätta detta (ibid. s. 120). Det viktigaste 
med en samverkan är att den fungerar för de människor som arbetar i 
verksamheten. Sådana medarbetare som ser detta samarbete som en ständig 
process har de största förutsättningarna att lyckas. I de kommuner där man 
kommit längst har man avsiktligt arbetat med att bryta revirgränser och man är 
medveten om det gemensamma målet, en biblioteksverksamhet som når alla 
barn (ibid. s.140). 
 
2.6 Skolbiblioteken på kommunal, regional och 
nationell nivå: 1990-talet 
 
Statens kulturråd genomför 1997 en utredning om skolbiblioteken i Sverige. 
Den mynnade ut i rapporten Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys 
och probleminventering, (1999:1). Den huvudsakliga anledningen till denna 
utredning är den ojämna och ofta dåliga standarden på skolbiblioteken i 
Sverige.  
 
Vi refererar nedan till vad Kulturrådet kommer fram till gällande skillnader, 
samarbete samt ansvarsfördelning mellan skol- och folkbibliotek i 
organisationen av biblioteksverksamhet på kommunal, regional och nationell 
nivå under 1990-talet. 
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På kommunal nivå skall enligt Läroplanen: Lpo 94 eleverna arbeta på ett 
aktivt och problembaserat sätt vilket medför att skolbiblioteken behövs på ett 
annat sätt än tidigare. På de skolor som saknar en fungerande 
skolbiblioteksverksamhet har man istället använt sig av folkbiblioteket. 
Folkbiblioteket saknar dock i många fall tillräckliga resurser för att möta 
skolelevers behov av biblioteksservice.   
Det är skolledarens ansvar att se till att sådana redskap som behövs i 
undervisningen finns att tillgå. Biblioteket är ett redskap antingen man väljer 
att ha ett eget skolbibliotek eller använda folkbiblioteket. Det är 
skolbibliotekets pedagogiska uppgift, dess inriktning och funktion som skiljer 
det från folkbiblioteket (Skolbiblioteken i Sverige, s. 8). På nästa sida följer en 
figur som illustrerar detta. 
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Modell från artikel av Louise Limberg 
Artikeln ingår i Skolbibliotek i medvind (Btj, 1993). 
 
Skolbibliotek  Aspekt  Folkbibliotek  
 
Elever 6-16 år Målgrupp  Alla 
och lärare    kommuninvånare 
 
Grupper, klasser Användare  Individer som 
    kommer frivilligt 
 
Pedagogiska,  Arbetsmetoder Service, individuell 
handledande    referenstjänst, 
    programverksamhet, 
    uppsökande 
 
Begränsat, anpassat Mediebestånd Brett urval  
 
Lagstadgat, obligatoriskt Lagstiftning  Frivilligt 
 
Skolans mål, läroplaner Mål  Kulturpolitiska mål 
 
Pedagogisk, kulturell, Funktioner  Folkbildande, 
social    kulturell, 
    för information och 
    förströelse, social 
 
Mitt i skolan, studieplats Lokaler  Hemtrevliga, 
För grupper och tyst läsrum  inspirerande, 
    ”samhällets vardagsrum” 
 
Barn- och   Huvudman  Kultur- och fritidsnämnd 
utbildningsnämnd   eller motsvarande 
eller motsvarande 
 
Del av annan institution Status/organisation Fristående, ”egen” 
   institution 
 
 
   Figur 1 

   
 
  

 
Kulturrådets definition av skolbibliotek är: ”Skolbiblioteket är den eller de 
platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av 
medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och 
läsupplevelser av alla slag.” De säger vidare: ”Skolbibliotekets uppgift är att 
svara för biblioteksservice i första hand för utbildningens behov inom den egna 
organisationen och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt, ge 
biblioteksservice” (Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och 
probleminventering 1999, s.10). 
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Kulturrådet ger i rapporten ovan den rekommendationen att skolbibliotekets 
funktion bör preciseras i skolans lokala styrdokument och att skolledaren som 
har en nyckelroll bör få ökad kunskap om sitt ansvar och sin betydelse för 
utvecklingen av skolbiblioteket. Skolledaren har administrativt och 
pedagogiskt ansvar för skolan. För ett skolbiblioteks utveckling kan det vara av 
stor betydelse att ha en skolledare med engagemang i och kunskap om 
skolbiblioteksverksamhet. Många finner svårigheter i att se skolbibliotekets 
pedagogiska funktion i den dagliga undervisningen vilket kan leda till problem 
när det skall motiveras för satsningar på biblioteket i en framtid med kärvare 
ekonomi. Alla ser inte heller behovet av personal med relevant kompetens och i 
många fall tror man att det är folkbiblioteket som har ansvar för skolans behov 
av bibliotek. Det är få skolledare som känner till vad som står i lagen angående 
skolbibliotek. Förekomst av osäkerhet kring vilket resultat man förväntar sig av 
verksamheten är inte ovanligt. Det saknas dessutom ofta metoder för 
uppföljning samt utvärdering och skolledarens kontakt med folkbiblioteket 
gällande skolan är bristande.   
 
I skollagen understryks att eleverna skall arbeta aktivt för att söka information 
men i det sammanhanget glöms ibland skolbiblioteket som en naturlig tillgång. 
IT-satsningar som genomförs i skolan kopplas inte alltid till skolbiblioteket. 
Det är inte alltid som skolledaren analyserar behovet av resurser till 
skolbiblioteket och biblioteket är inte ofta högprioriterat (ibid. s. 63-64). 
 
När det gäller organisations- och ansvarsfrågor skriver kulturrådet att skolans 
behov av biblioteksservice bör formuleras och presenteras för politikerna. På 
kommunal nivå behövs skriftliga överenskommelser när det gäller samarbete 
mellan skola och folkbibliotek (ibid. s.10-11). 
 
Varje enskild kommun skall ha en eller flera nämnder med ansvar för 
utformandet av lokala skolplaner. Enligt Kulturrådets utredning finns 
skolbibliotek sällan med i kommunernas skolplaner och saknar därigenom 
politisk förankring (ibid. s.40). När det gäller nämnder är det olika organisation 
i olika kommuner. I kommuner där skola och bibliotek finns inom samma 
nämnd har folkbiblioteket inte bara ansvar för, utan driver även skolbiblioteken 
och i samband med detta betonas ofta vikten av samverkan mellan just skola 
och folkbibliotek. En sådan organisation visar sig ofta vara såväl praktisk som 
ekonomisk, i synnerhet rörande mindre kommuner, där kommunikation genom 
ett flertal informella kontakter förenklar detta arbete. Någonting som ibland 
dock kan upplevas som en nackdel då de två biblioteksformernas, folkbibliotek 
och skolbibliotek, syfte och funktion blir flytande. Skolbiblioteket blir inte ett 
redskap i undervisningen utan liknar då snarare ett mindre folkbibliotek (ibid. 
s.44) . (Se även modell s.13). 
 
I de kommuner som arbetar efter en modell med skolbibliotekscentral hör dessa 
centraler antingen organisatoriskt till barn- och utbildningsnämnden eller till 
kulturnämnden, eller motsvarande. De kan också tillhöra andra nämnder som 
skolan får köpa tjänster ifrån. Även sådana skolbibliotekscentraler kan vara 
uppbyggda på skilda sätt både vad gäller uppgifter och organisation. De 
uppgifter som en skolbibliotekscentral tilldelas kan delas upp i olika områden 
som exempelvis inköp och bokvård samt konsultation och utbildning. I flertalet 
kommuner decentraliseras inköp och bokvård ut till skolbiblioteken medan 
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skolbibliotekscentralen snarare riktar in sig på utbildning och konsultation. 
Man kan i sambandet urskilja att en övergripande samordning behövs som en 
kontakt mellan bibliotek och skola. Antalet skolbibliotekscentraler minskade i 
början av 1990-talet. Skälen till detta var olika men tänkbara orsaker kan ha 
varit en förändrad kommunal organisation eller helt enkelt i besparingar (ibid. 
s.54-56). 
 
När folkbiblioteken märker att de inte kan svara för skolans krav på resurser 
väljer kommunerna olika sätt att lösa en sådan situation. Det finns kommuner 
där folkbiblioteken väljer att stödja upprustning och uppbyggnad av 
skolbibliotek. I andra kommuner kan folkbibliotek ta över det mer praktiska 
ansvaret för skolbiblioteken efter olika typer av överenskommelser och skolan 
betalar sedan för de tjänster och resurser som används (Skolbiblioteken i 
Sverige: sammanfattning och uppföljning 2001 s. 15). 
 
På regional nivå finns ett växande behov av samordning och utveckling. 
Länsbibliotekens roll är otydlig och för att garantera bibliotekariekompetens 
och pedagogisk kompetens behövs samverkan mellan skola, folkbibliotek, 
länsbibliotek högskola samt lärar- och bibliotekarieutbildningar 
(Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999 
s.11). 
 
I utredningen ovan frågar man sig också vilken kompetens som är nödvändig 
gällande skolbibliotekens verksamhet. Nya arbetssätt väntar för såväl lärare 
som bibliotekarier och det behövs i samband med detta både pedagogisk och 
biblioteksinriktad kompetens (ibid. s.8). På utbildningsnivå är det av största 
vikt att lärarutbildningen innehåller kurser hur biblioteket kan bli en 
pedagogisk resurs; och för bibliotekarieutbildningarna behövs istället kurser i 
pedagogik (ibid. s.12). 
 
På nationell nivå finns Bibliotekslagen (SFS1996:1596) som trädde i kraft 
1997 men i denna lag nämns inte mycket om just skolbibliotek. Lagen säger 
att: ”Inom grundskolan skall finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att 
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose 
deras behov av material för utbildningen (§ 5). 
 
Det står också att: Folk- och skolbiblioteken skall ”ägna särskild 
uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter 
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 
anpassade till dessa gruppers behov” (§ 8).      
 
Vidare säger lagen att: Folk- och skolbiblioteken ”skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning” (§ 9). 
 
Ytterligare en paragraf innehåller bestämmelser angående skolbibliotek: 
Länsbibliotek med flera skall ” ställa litteratur ur de egna samlingarna till 
folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och 
skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god 
biblioteksservice” (§ 10). 
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Före 1997 saknades lagstiftning gällande folkbibliotek men skolbibliotek togs 
upp redan tidigare i grundskoleförordningen, med innehållet under paragraf 
fem i nuvarande bibliotekslag. Det finns ingen tillsynsmyndighet för 
bibliotekslagen och det är oklart vilka konsekvenser det får om en kommun 
inte följer det som står i lagen. Det står exempelvis ingenting i bibliotekslagen 
om vad som är definitionen av ett skolbibliotek och icke heller vad som är 
”lämpligt fördelade skolbibliotek”. Flertalet mindre skolor anser inte att de har 
resurser för att driva ett eget skolbibliotek. Har de inget folkbibliotek i närheten 
används ofta bokbussen varifrån de kan låna böcker. Dock erbjuds i och med 
detta inte nödvändigtvis möjligheter till användandet av ett referensbibliotek 
med faktasökningar i diverse ämnen (ibid. s.66-67). 
 
I tionde paragrafen i bibliotekslagen nämns att länsbiblioteken skall samverka 
med skolbiblioteken men något formellt ansvar har inte länsbiblioteken. På 
något sätt riktar sig ändå de flesta länsbiblioteken till skolbibliotek. Det kan 
vara genom exempelvis utbildning eller kompetensutveckling. Kulturrådet 
genomförde 1998 en enkät till länsbiblioteken. Svaren från denna kom att visa 
det sätt på vilket dessa bibliotek upplever sitt uppdrag gentemot 
skolbiblioteken som otydligt och har behov av tydligare ansvarsfördelning 
(ibid. s. 69). 
 
Folkbibliotek i Sverige har i allmänhet likartad standard när det gäller service 
och utbud men givetvis med skillnader i storlek men för skolbibliotekens del är 
det mycket stora skillnader. Detta kan innebära att ett sådant bibliotek utgörs av 
allt från ett litet bokrum med några hyllor som saknar bibliotekarie eller 
biblioteksansvarig till ett stort biblioteksanpassat rum med gott om noga utvald 
litteratur och andra medier, datorer och fackutbildad bibliotekarie som håller 
öppet under hela skoldagen. Även inom en och samma kommun kan det finnas 
skillnader med avseende standard och funktion. Kulturrådets utredning om 
skolbiblioteken i Sverige visar att standarden generellt är låg och att det ofta 
saknas resurser i form av medier, teknik samt personal. Skolbibliotek fungerar i 
många fall inte som en integrerad del av undervisningen och utvecklingen 
gällande skolbiblioteksverksamheten har inte följt utvecklingen vare sig inom 
skolan eller inom folkbiblioteken (ibid. s.14-15).  
 
Sedan 1991 är skolan decentraliserad och målstyrd. Riksdag och regering 
fastställer de nationella målen och kommunerna är huvudmän för skolorna som 
måste drivas enligt skollagen. Läroplanen: Lpo 94 anger mål för skolans 
verksamhet och varje skolledare har till uppgift att se till att dessa mål uppfylls. 
I läroplanen betonas vidare både redskapen för informationssökning i form av 
bibliotek och datorer samt det stöd som behövs när det gäller handledning i att 
hitta det man söker men det finns inget preciserat när det gäller skolbibliotek 
(ibid. s.40-41). 
 
Folkbiblioteken i Sverige har en tydlig organisation med kommunbibliotek, 
länsbibliotek och med Statens kulturråd som samordnare. Denna tydliga 
organisation finns inte för skolbiblioteken vilket resulterar i att skolbiblioteken 
varken inom biblioteks- eller skolområdet finns med i utveckling och debatt 
(ibid. s.7-8). 
 
Även på central nivå råder oklarhet gällande vilket det egentliga uppdraget är 
och det behövs av denna anledning ett tydligare ansvarstagande för 
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skolbiblioteken. Det bör vara en angelägenhet både gällande skola och 
bibliotek. Ansvaret bör därför delas mellan Skolverket och Statens kulturråd. 
Skolverket har ansvar för utbildningen i grundskolan. Målet för skolväsendet är 
bland annat en likvärdig utbildning för alla och Skolverket har i uppdrag att se 
till att detta mål uppfylls då de är tillsynsmyndighet när det gäller att skollag 
och läroplan efterföljs av skolan. Skolbibliotek uppmärksammas inte specifikt 
av Skolverket utan ses snarare som en del i skolans sätt att nå de nationella 
målen (ibid. s.73). Statens kulturråds uppdrag gällande skolbibliotek ligger i att 
ansvara för skolbiblioteksstatistiken och en sådan utförs varje år av Statistiska 
centralbyrån genom stickprov.  
 
Kulturrådet fördelar stadsbidrag till kulturinstitutioner och genomför 
utredningar och utvärderingar i uppdrag av regeringen. Kulturrådet har också 
det övergripande ansvaret för kultur som riktar sig till barn och ungdomar. De 
vänder sig främst till folkbibliotek och har inget formellt uppdrag när det gäller 
skolbibliotek och delar sedan 1997 varje år ut bidrag för inköp av barn- och 
ungdomslitteratur till både folk- och skolbibliotek. Det finns möjlighet för 
enskilda bibliotek att genom Kulturrådet ansöka om bidrag till olika 
läsfrämjande projekt. 
  
Arbetsgruppen Kultur i skolan som tillsätts av regeringen 1995 – 1998 och 
anser att Skolverket och Kulturrådet har gemensamma intressen för 
skolbiblioteksutveckling samt att ett samarbete dem emellan kan vara ett sätt 
att förankra skolbiblioteken nationellt (ibid. s.75). 
 
2.7 Skolbiblioteket, en pedagogisk resurs: 2000-talet 
 
I ett flertal publicerade artiklar och undersökningar under 2000-talet framhävs 
fortfarande skolbibliotekens skillnader gällande resurser, bemanning samt 
ansvar. Som en röd tråd ställer man sig i sammanhanget frågan om det behövs 
ny lagstiftning för att ändra på detta. 
 
Biblioteksbladet nummer 9 år 2002 är ett temanummer om skolbibliotek. I 
artikel ”Vem tar ansvar för skolbiblioteket skriver Marianne Steinsaphir, som 
är redaktör på Ordfront magasin, och Annika Stenlund, författare, att det i 
omkring 60 av Sveriges 289 kommuner finns skolbibliotekscentraler, eller en 
motsvarande instans, med ett centralt ansvar för kommunens 
skolbiblioteksverksamhet. I resterande kommuner är ansvaret flytande, men 
ligger dock ofta direkt på skolorna med ansvarande rektorer för såväl tjänster 
som anslag. Skolbiblioteken visar sig dessutom vara ojämnt fördelade i landet 
både när det gäller kvalitet och kvantitet. Tillgång till fackutbildade 
bibliotekarier skiljer sig också på så vis att vissa kommuner har 
fackbibliotekarier knutna till enskilda bibliotek eller som gör regelbundna 
besök i skolorna men att flertalet har dock enbart lärare som sköter 
skolbiblioteket. Medieanslag utdelas från antingen skolnämnd, barn- och 
utbildningsnämnd, kulturnämnd eller motsvarande. Anslaget varierar i storlek 
efter elevunderlag och ansvar för fördelning kan gå genom 
skolbibliotekscentral, kommunalt huvudbibliotek eller direkt genom de 
enskilda skolledarna alternativt via arbetslagen ute på skolorna. Vanligtvis är 
det lärarbibliotekarien på den aktuella skolan som avgör vilka böcker som skall 
köpas in. I kommuner med skolbibliotekscentral sköter denna central ofta 
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beställningar samt registrerar och klassificerar nya böcker. Personal på 
skolbibliotekscentralen är ofta fackutbildade bibliotekarier (Biblioteksbladet 
2002, nr 9, s.3). 
 
Myndigheten för skolutveckling får år 2005 i uppdrag från regeringen att 
genom olika insatser stödja och utveckla skolbiblioteken och deras 
pedagogiska roll. Detta mynnar ut i en rapport, färdigställd i november år 2007.  
 
Traditionellt har skolbibliotekens uppgift varit att tillhandahålla information 
och litteratur samt stimulera läslust. Nu har biblioteken dock kommit att få en 
vidare betydelse som en pedagogisk resurs i undervisningen. Detta kan 
exempelvis ske genom att bistå elever när det gäller att lära sig hantera, värdera 
samt använda information. I detta pedagogiska arbete kan läraren och 
bibliotekarien komplettera varandra väl. Ett sådant sätt att arbeta skapar behov 
av nya gemensamma kompetenser. Det är sålunda angeläget med långsiktigt 
arbete och nationellt stöd för att kunna medverka till att skolbiblioteken får en 
aktiv plats i skolans undervisning. Ett sådant projekt (SMiLE: Skolbibliotekets 
möjligheter i lärandet för eleven) drivs av Myndigheten för skolutveckling och 
innebär en gemensam kompetensutveckling för lärare och bibliotekarier. 
Tanken med detta projekt är att belysa att skolans traditionella arbetssätt är i 
behov av förbättring samt att skolbibliotekarier och skolbibliotek förväntas bli 
en viktig del i ett förändringsarbete som kan leda till att eleverna bättre når 
nationella mål gällande språk, kommunikation och kunskaper (Myndigheten för 
skolutveckling 2005:915). I rapporten ovan konstateras dock att dessa sällan 
planerar undervisningen tillsammans. 
 
Svensk biblioteksförening menar att tillgång till bibliotek har stor betydelse för 
läsintresse samt läsfärdighet och konstaterar i sammanhanget att 451 000 
grundskoleelever år 2002 saknade tillgång till ett bemannat skolbibliotek. 
Samband visar sig finnas mellan hur stor en skola är och hur tillgången till 
skolbibliotek ser ut. Barns användning av bibliotek har också minskat. En enkät 
2007, till skolledare, på uppdrag av Svensk biblioteksförening visar att 
skolledarna generellt sett är nöjda med skolbibliotekens utveckling de senaste 
åren och väntar inte att det blir nerdragningar på detta område. Skolledarna 
lyfter framför allt fram utvecklingen av elevernas läsförståelse som den 
viktigaste funktionen för skolbiblioteket. Därefter kommer att stimulera 
elevernas litteraturintresse och förmåga att söka, värdera och hantera 
information. När det gäller bemanning av skolbiblioteken vill skolledarna se ett 
ökat samarbete mellan bibliotekarie och lärare Skolbiblioteken – En 
underutnyttjad och underprioriterad resurs (2007). 
 
Förbundsordföranden i DIK och förbundsordföranden i Sveriges 
skolledarförbund skriver att huvudmannaskapet för skolbiblioteken skall ligga 
på skolan men att det inte hindrar att skolbiblioteket är en integrerad del av det 
samlade bibliotekssystemet (SvD februari 2007).  
 
I artikeln Skolbibliotek hör hemma i skollagen betonar Kalle Guettler, med 
bakgrund som ordförande i nationella skolbiblioteksgruppen samt som lärare 
och författare, att det är oklart om vem som har ansvaret för att det finns 
skolbibliotek i en kommun och för driften av dessa. Skolbiblioteken regleras i 
en lag inom kulturområdet, bibliotekslagen, men det vore enklare om dessa 
regleras direkt i skollagen. Guettler menar vidare att de elever som av någon 
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anledning kommer efter med sin läsning behöver träffa en bibliotekspedagog 
för att hitta lagom svåra och intressanta böcker. Eleverna behöver skolbibliotek 
som är öppna dagligen. Det finns kommuner som nästan helt saknar 
bemannade bibliotek och om ett barn skall få möjlighet till att bli en läsande 
människa är mycket beroende på var man bor (SvD augusti 2005). Nämnas i 
sammanhanget bör att även Niklas Lindberg, generalsekreterare för svensk 
biblioteksförening, i artikeln Gammaldags bibliotekspolitik, understryker att 
det behövs en nationell biblioteksstrategi samt nationella mål för 
bibliotekspolitiken (SvD mars 2006). 

3. Tidigare forskning 
 
I kapitlet nedan tar vi fasta på sådan tidigare forskning som vi anser har 
betydelse för denna uppsats. Vår avsikt med detta kapitel är att ge läsaren en 
djupare förståelse i uppsatsens ämne samt att beskriva den tidigare forskning 
som vi använder oss av i uppsatsen. Inledningsvis följer ett avsnitt som speglar 
skolbiblioteksforsning med hänvisning till bland annat David Loertschers 
bibliotekstaxonomi samt Louise Limbergs forskning kring skolbibliotek. Den 
del av kapitlet där UNESCO’s skolbiblioteksmanifest presenteras finns med för 
att vi anser att den är viktig att relatera till när det gäller den del av uppsatsen 
som handlar om mål och visioner.  

3.1 David Loertscher                 
 
David Loertscher utarbetade redan 1982 en värderingsskala för hur bibliotek 
kan fungera i skolan. Denna skala går under benämningen bibliotekstaxonomi 
enligt Loertscher. Man kan mycket kortfattat säga att denna Loertschers skala 
går från ett passivt till ett aktivt bibliotek.  
 
Loertscher jämför skolbiblioteket med mikrodatorn som har genomgått en 
radikal förändring sedan den blev till. Förändring både vad gäller filosofi och 
koncept. 
När det gäller skolbibliotekets utveckling talar Loertscher om tre revolutioner: 
 
1. Centralization of information storage and retrieval (tiden kring andra 
världskrigets slut). 
I stället för ett förvaringsställe för böcker skulle man skapa centra i skolorna 
med utbildad bibliotekspersonal. Man ville kunna erbjuda andra medier utöver 
böcker. In på 1980-talet kom datoriseringen, vilket underlättade möjligheten att 
få tag i information mycket.  
 
2. Integration of the LMC (Library media centre) into the Curriculum. LMC är 
den benämning som Loertscher använder för det vi kallar skolbibliotek. 
Det innebär att integrera skolbiblioteksverksamheten i skolverksamheten. Ett 
samarbete mellan elever, lärare och skolbibliotekarie förespråkas samt att 
använda alla bibliotekets resurser väl. 
 
3. Transformation of the entire school into an LMC 
Skolbibliotekspersonalen blir “the human interface” mellan material/media och 
personal, elever, lärare och på så sätt sprider sig skolbiblioteksverksamheten i 
hela skolan och även i elevers medvetande på fritiden. 
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Brigitte Kuhne refererar i sin avhandling Biblioteket – skolans hjärna? (1993) 
till Loertschers ”bibliotekstaxonomi” som mäter bibliotekets funktion sett ur 
lärarens, bibliotekariens och rektorns synvinkel. Även elevernas synvinkel tas 
upp, men den aspekten ingår inte i vår uppsats. Loertscher använder en skala 
med två ytterligheter, från passiv till aktiv funktion.  
 
Bibliotekets funktion sett ur lärarens synvinkel kan vara alltifrån att enbart 
använda läromedel, använda egen boksamling, låna böcker från folkbibliotek 
eller från annat håll utan att ta kontakt med bibliotekspersona. I nästa steg kan 
men se bibliotekspersonalen som en idéresurs för undervisningen, använda 
dem för att ”berika undervisningen” genom exempelvis bokprat eller använda 
skolbiblioteket som en integrerad del genom att bibliotekarien tar fram material 
och handleder eleverna i informationssökningen. Slutligen delar lärare och 
bibliotekarier ansvar för planeringen. I det mest aktiva samarbetet mellan lärare 
och bibliotekarier samarbetar de även vad gäller utveckling och långsiktig 
planering av undervisningen. 
 
Bibliotekets funktion sett ur bibliotekariens synvinkel kan vara att biblioteket 
ses som ett bokförvaringsrum, ett bibliotek med enbart självbetjäning eller ett 
bibliotek där bibliotekarien tar fram det material lärare och elever frågar efter. 
Nästa steg kan vara att elever får material till olika teman men utan någon 
planerad informationssökning från bibliotekarien. Det kan också vara en 
spontan planering när bibliotekarien träffar på läraren som vill ha boktips till 
något tema eller att bibliotekarien sent får reda på ett tema och snabbt plockar 
ihop vad som finns. Ytterligare ett steg mot ett pedagogiskt utvecklingsarbete 
är att bibliotekarien är med och planerar uppläggningen, utförande och 
utvärdering av undervisningen.  
 
Bibliotekets funktion sett ur skolledarens synvinkel kan vara att man följer 
skolstadgan att det skall finnas ett bibliotek men det spelar ingen roll hur det 
ser ut. Eller kan det vara att biblioteket är synligt, har personal och tilldelas 
tillräckligt med resurser för att fungera. Det kan också vara en integrerad del av 
undervisning där personalen är kompetent. Man ser till personalutveckling, 
användarvänligt klimat och slutligen att skolledningen ser bibliotekarien som 
en pedagogisk resurs i skolans utvecklingsarbete (Kuhne, 1993 s. 61). 
 
Louise Limberg beskriver i Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003) hur ”de 
högre aktiva nivåerna kräver ett djupt och nära samarbete mellan lärare och 
bibliotekarie. Det ger biblioteket en central plats i lärandet”. Poängen med 
taxonomin som redskap är att alla nivåer är nödvändiga; ingen kan eller bör 
avskaffas (Loertscher, 1988, s. 80-81). 
 
3.2 Skolbiblioteksmodeller 
 
Hur ser då ett typiskt svenskt skolbibliotek ut? I Unesco’s riktlinjer för 
skolbibliotek anges tydliga riktlinjer för hur skolbiblioteksverksamhet bör 
utföras. Denna verksamhet skiljer sig dock åt från kommun till kommun och 
från skola till skola. Ett skolbibliotek kan vara allt ifrån ett bokrum till ett 
kulturellt nav eller ett informationscentrum. 
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Hur formulerar man då sina mål och sin verksamhetsbeskrivning? Vilka 
resurser tilldelas skolbiblioteken? Vilken roll spelar skolledningen/rektorn när 
det gäller att utveckla skolbiblioteksverksamheten på den enskilda skolan?  

Standarden på landets skolbibliotek är mycket varierande. I skolstadgan står att 
varje skola ska ha ett bibliotek, men det sägs där ingenting om hur biblioteket 
ska se ut. Kuhne skriver i Biblioteket – skolans hjärna (1993) om bibliotekets 
roll och därmed funktion i skolan. 

När vi inför denna uppsats studerat litteratur i ämnet har vi noterat att det gjorts 
ett antal medvetna satsningar på skolbibliotek i Sverige. Bland dessa satsningar 
kan nämnas: Kalmarmodellen, Örebroprojektet samt Håboprojektet. I det 
följande redogörs, för att ge läsaren en bakgrund, mycket kortfattat för vad 
dessa tre satsningar har gått ut på. 

3.2.1 Kalmarmodellen 

Kalmarmodellen är ett samarbete mellan skol- och kulturförvaltning. Dessa två 
förvaltningars olika medier ses i och med detta som en helhetsresurs och 
samtliga av skolbibliotekens böcker är inlagda i folkbibliotekets katalog, vilket 
innebär en gemensam syn på kommunens samlade mediebestånd som har lett 
till ett fördjupat samarbete. Upptill detta har varje rektorsområde en egen 
handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten. En väl utbyggd SBC-
verksamhet varifrån bibliotekarier arbetar aktivt med bland annat bokprat. 

3.2.2 Örebromodellen 

Utvecklingsprojektet i Örebro län (Limberg, 1997) går också under 
benämningen projekt modellskolbibliotek. Syftet med detta projekt var att 
skapa modellbibliotek på skolor i Örebro län. Detta för att kunna erbjuda elever 
bättre möjligheter att arbeta undersökande. Biblioteket skulle därmed bli ett 
bättre redskap i lärandet. Man ville också utveckla ett samarbete mellan 
skolbibliotek och folkbibliotek. Sju skolor ingick helt frivilligt i projektet som 
pågick under tre år. Skolorna skulle själva utveckla sina egna modellbibliotek. 
Ingen modell lades på utifrån och man hade enskilt ansvar både pedagogiskt 
och ekonomiskt. Ett viktigt huvudområde var samarbetet mellan lärare och 
bibliotekarier.  Som motiv för att medverka i detta projekt fanns en strävan 
efter pedagogisk utveckling samt försök att förhindra nedläggning av 
skolbibliotek. Inga externa medel tillfördes, vilket i sig bidrog till en hållbar 
utveckling innebärande att arbetet kom att fortsätta även efter projekttidens 
slut. Det visade sig att projektet med modellskolbibliotek kom att få en direkt 
avgörande betydelse för utveckling av skolbiblioteken i Örebro län. 

3.2.3 Håbomodellen 

I Håbo har man arbetat med skolans bibliotek och med att utveckla samarbetet 
mellan skolbibliotek och arbetslag. Åren 2001-2001 fick Gransäterskolan i 
Håbo bidrag från statens kulturråd för att utveckla samarbetet mellan lärare och 
skolbibliotek. Detta bidrag användes till att projektanställa en extra 
bibliotekarie. Under projekttiden framkom att skolbiblioteket där har följande 
funktioner: lära elever informationssökning, stimulera till läsning, lära elever 
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och personal att hantera skolans digitala verktyg samt att utgöra skolans 
kulturella nav (Kuhne, 1993 s. 10). 

När det gäller skolbiblioteksverksamheten understryker Malin Ögland som 
arbetar som bibliotekarie i Håbo: ”Vad jag är orolig över är att det är så 
bräckligt – att utvecklingen har skett på rund av en framsynt rektor och en 
entusiastisk bibliotekarie” (Kuhne, 2002 s. 43). 

3.3 Pedagogik och skola 

I Skolbibliotekets pedagogiska roll (2003) presenterar Limberg en 
kunskapsöversikt över nyare forskning kring hur elever tillägnar sig kunskap 
genom skolbiblioteket. 
 
Att skolbibliotek har en pedagogisk roll innebär att biblioteket ses som en 
naturlig del av undervisningen i skolan och därmed inte ses som institution vid 
sidan av skolans verksamhet. Ett välutrustat skolbibliotek samt ett välutvecklat 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie leder till att eleverna lär sig att 
dra egna slutsatser, analysera samt att tänka kritiskt. Men detta är inte 
tillräckligt. Många faktorer spelar in när det gäller att utveckla skolbiblioteken 
till en resurs i undervisningen. Faktorer som i sambandet kan nämnas är 
förståelse från lärare och skolledning för de möjligheter biblioteket kan erbjuda 
samt mål för skolbiblioteksverksamhet och tillräckliga resurser. Exempel på 
hinder som kan uppstå vid ett sådant arbete är brist på tid för bibliotekarier och 
lärare att planera tillsammans samt oklarheter kring vilken roll och vilket 
ansvar lärare respektive bibliotekarie har (Limberg, 2003 s. 17-24). 

Till skillnad från traditionella läroböcker är inte skolbibliotekens bokbestånd 
sammansatt och skapat för undervisning. Inte heller är det anpassat efter elever 
i olika årskurser. Detta bör betraktas som en möjlighet för biblioteket snarare 
än en brist. Genom ett bestånd bestående av böcker inom flertalet olika 
ämnesområden kan detta underlätta ett ämnesövergripande arbetssätt. För att 
medvetet arbeta med utveckling av mediebestånd i skolbiblioteket krävs 
förändring i det traditionella urvalet av medier. Detta i sig kan leda till ett bättre 
samarbete mellan bibliotekarie och lärare samt bidrar till att skapa ett 
mediebestånd anpassat efter lärares och elevers behov. Detta i sin tur kan leda 
till ett bättre utnyttjande av biblioteket i undervisningen. Ett hinder för elever 
som arbetar undersökande visar sig ofta vara brister i utgivning av faktaböcker 
som är relevanta för deras behov. Ett bättre mediebestånd är otillräckligt för att 
höja kvaliteten på undervisning och lärande. Detta påverkas i längden av 
exempelvis: lärarens erfarenhet, kunskap och metod, huruvida det finns 
fackutbildad bibliotekarie i biblioteket eller ej samt av hur skolan vill förändra 
och utveckla undervisningen samt vilka styrmedel som finns (Limberg, 2003 s. 
32-36). 

De skolor som använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i 
undervisningen har också ofta utvecklat diverse redskap för datorbaserad 
informationssökning. De är därmed inte begränsade till den egna skolans 
material. Möjligheten till uppkoppling via Internet har gjort biblioteket till inte 
bara en plats utan också en funktion. Detta kräver att bibliotekarien inte bara 
lär eleverna att söka och finna information utan också att granska, värdera samt 
använda den information de får fram på ett rätt sätt. En risk är med detta dock 
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det faktum att den snabba teknikutvecklingen kräver resurser på bekostnad av 
andra delar av bibliotekets verksamhet (Limberg, 2003 s.39). 

Bibliotekens och bibliotekariens roll kan variera i en och samma skola 
beroende på vilken kunskapssyn och vilka undervisningsmetoder lärarna 
använder samt vilka ämnen de undervisar i. Bibliotekets roll kopplas direkt till 
skolans undervisningsstrategi vilket medför att biblioteket och bibliotekarien 
måste komma att förstås utifrån det sammanhang de verkar i. Att som 
bibliotekarie verka för ett problemorienterat arbetssätt i en skola med 
traditionellt sätt att undervisa kan innebära att bibliotekarien arbetar åt rakt 
motsatt håll än vad lärarna gör. Bibliotekarierna är därmed beroende av 
lärarnas och skolledningens syn på lärande och en skolas undervisningskultur 
påverkar bibliotekets pedagogiska roll.  

Det är betydelsefullt med övergripande mål för skolbiblioteksverksamhet både 
på nationell nivå och på skolnivå. Om skolbiblioteket tydliggörs i skolornas 
egna måldokument bidrar det till att skapa betydelse för bibliotekets funktion, 
ansvar samt uppgift i skolan och kan innebära ett argument när resurser skall 
tilldelas (Limberg 2003, s.45-47). 

Limberg hänvisar i detta sammanhang till en engelsk undersökning kring 
vilken roll en bibliotekarie tilldelas i ett arbetslag. Av undersökningen 
framkommer att en bibliotekarie inte sällan betraktas som en garant för urvalet 
av texter. Lärarna anser att en bibliotekarie visar sig vara såväl en ”outsider” 
som en ”insider”. Bibliotekarien jämställs med lärarna i organisationen men 
visar sig samtidigt vara en person med en annan kunskap än lärarna. De båda 
grupperna har samma intresse gällande elevers lärande. Hur bibliotekariens 
pedagogiska roll i skolan kommer att se ut är även beroende av dennes 
bakgrund, personlighet samt livserfarenhet (Limberg 1997, s.51). 

En viktig roll för skolbibliotekarierna är den så kallade läspedagogiska rollen 
vilken innebär ett arbete med målet att väcka elevernas läslust. Detta kan ske 
genom stora och väl genomtänkta boksamlingar, bokprat men också genom att 
erbjuda tid till samtal om böcker både mellan elever samt bibliotekarie och 
elever emellan (Limberg 1997, s.66) 

Biblioteket som rum är också av stor betydelse. Detta är ett rum för såväl 
arbete och avkoppling som kommunikation. Rummet bör dessutom vara 
utformat på ett sådant sätt att det lämpar sig för elevers och lärares olika behov 
samt att det fungerar både såväl enskilda elever som större grupper. Det är inte 
ovanligt med konflikter gällande användandet av biblioteket för exempelvis 
grupparbete eller användandet av detta till enskilda studier. Sådana konflikter 
uppstår då det behövs plats för båda dessa verksamheter. Utformandet av 
biblioteksrummet visar på vilken pedagogisk grundsyn den aktuella skolan har. 
Är rummet rymligt och med plats för grupper att sitta och arbeta påverkar detta 
hur eleverna kommer att utnyttja biblioteket. Om rummet däremot visar sig 
vara inrett så att användningen av biblioteket snarare blir fritidsrelaterat, med 
exempelvis tidningsläsning och chattande, leder detta ofta till att lärare och 
skolledning inte längre ser biblioteket som ett undervisningsrum.  

Skolbiblioteket kan i högre grad än klassrummet liknas vid en offentlig lokal. 
Det är bibliotekariens uppgift att i biblioteket skapa en trygg plats samt att 
erbjuda möjligheter till god kommunikation för biblioteksbesökaren. I 
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klassrummet bestämmer läraren ordningen men i biblioteket är det eleverna 
själva som utformar vad de där vill göra. Skolbiblioteket balanserar mellan 
bibliotekstraditionen, som karaktäriseras av frihet, och skolan karaktäriserat av 
styrning. Flertalet skolbibliotek saknar möjlighet till dagligt öppethållande och 
eleverna hänvisas därför ofta till att använda biblioteket klassvis i sällskap av 
lärare. Då biblioteket inte är öppet saknas möjlighet till flexibelt utnyttjande. 
Med ett fast schema hindrar man att biblioteksanvändningen integreras i 
undervisningen på ett meningsfullt sätt. En kombination av schemalagda besök 
samt en flexibel användning skapar bra förutsättningar för en integrerad 
undervisning (Limberg 1997, s. 68–75). 

”Klassrummet är i grunden ett rum där lärande sker genom arbete medan ett 
bibliotek är ett rum där lärande sker av lust” (Limberg 1997, s.77). Detta 
påverkar det sätt på vilket lärare, elever och bibliotekarier tolkar samt förstår 
skillnader i rummets olika funktioner. Man skall inte se rummets funktioner så 
som en motsats utan snarare en möjlighet att kombinera dem för att utnyttja 
dem på bästa sätt (Limberg 1997, s.78). 

Ett vanligt hinder för ett samarbete mellan lärarnas arbetslag och bibliotekarie 
är, enligt ovan, ofta tidsbrist men även en osäkerhet kring vilken roll lärare 
respektive bibliotekarie har i arbetet. Vid de skolor där arbetet med att utveckla 
skolbibliotekets pedagogiska roll kommit långt, ingår bibliotekarien i arbetslag 
och grupper. Olika synsätt på kunskap och lärande kan också vara ett hinder i 
samarbetet, att lärarna inte förstår vilken nytta de och eleverna kan ha av 
biblioteket. Biblioteket kan dessutom ha för små resurser för vad som krävs för 
att uppnå en mera utvecklad pedagogisk roll (Limberg 1997, s. 81-83). 

För att utveckla skolbibliotekets pedagogiska roll krävs utbildning för lärare 
och bibliotekarier och gemensam fortbildning.                                                                                                                                             

Nationella skolbiblioteksgruppen utgör ett nationellt nätverk bestående av 
organisationer och myndigheter med intresse av väl fungerande skolbibliotek. 
Denna grupp har författat skriften Bemanna skolbiblioteken: Ett verktyg för 
skolutveckling (2006) som lyfter fram skolbibliotekens roll för skolutveckling.  

Ett skolbibliotek skall inte bara vara ett rum att förvara böcker i utan fungera 
som ett centrum för pedagogisk verksamhet i vilken det finns personal som kan 
överblicka vilka resurser en skola behöver när det gäller olika medier. Till 
skolbiblioteket kan köpas in aktuell skönlitteratur, faktaböcker program, och 
liknande, som de enskilda arbetslagen inte har möjlighet att införskaffa. 
Skolbiblioteket skall vara till för elever och lärare och inköpen skall ske efter 
deras behov. För att bygga upp, organisera och vårda medierna samt att göra 
materialet synligt och sökbart behövs personal med adekvat utbildning. Denna 
personal skall stimulera eleverna till läsning samt att lära dem söka, värdera 
och använda information på ett adekvat sätt. Det är en demokratisk rättighet att 
ha tillgång till kunskap och kultur och skolbiblioteket skall vara en mötesplats 
där eleverna kan ta del av samhällets kulturutbud genom exempelvis teater, 
utställningar och författarbesök.  

Det krävs dessutom en långsiktig plan för bemanning och utrustning av 
skolbiblioteken. Resurser måste till gällande personal, medieinköp samt 
utveckling. I de kommuner med sparkrav kan skolbibliotek drabbas men det 
finns dock kommuner som trots detta satsar centrala medel till skolbiblioteken. 
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Skolledarna behöver både uppmuntran och ekonomiskt stöd för att 
skolbiblioteken skall kunna bli ett redskap för skolutveckling. Ett viktigt led i 
detta arbete kan vara att skriva in skolbiblioteksverksamhet i de lokala 
styrdokumenten (Bemanna skolbiblioteken, 2006). 

Vilken typ av personal vill vi då ha i ett skolbibliotek? Detta frågar sig Malin 
Ögland, bibliotekarie, i skriften Skolans bibliotek: Om att utveckla samarbetet 
mellan skolbibliotek och arbetslag (Ögland 2002). Om det övergripande målet 
med skolbibliotek är att systematisera skolans material och att hålla ordning 
behövs egentligen ingen bibliotekarie utan kanske snarare en person med god 
känsla för ordning och reda. Visar sig dock syftet med 
skolbiblioteksverksamheten vara satsningar på lässtimulering behövs kanske 
heller ingen bibliotekarie utan snarare en pedagogisk person med intresse för 
böcker. Vill man satsa på informationssökning och att lära eleverna att arbeta 
undersökande behövs en pedagogisk bibliotekarie. Då skolan vet vilken 
funktion skolbiblioteket skall ha blir också bibliotekarietjänsterna mera tydliga. 
Kommunen måste arbeta fram en plan gällande hur de vill att biblioteken skall 
fungera, en plan som bör finnas med i såväl skolplan som biblioteksplan. 
Kommunerna måste komma fram till hur resurser och kompetenser skall 
användas på bästa möjliga sätt samtidigt som det inte får uppstå konkurrens 
mellan folkbibliotek och skolbibliotek. I grunden bör det finnas en organisation 
som verkar till stöd för skolbibliotekarierna.  
 
3.4 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest 
 
Vid studiet av litteratur som behandlar skolbibliotek noterar vi att mål, 
riktlinjer och visioner utgör en viktig del. För att ge läsaren en bakgrund till 
vilka mål och riktlinjer som finns tagna gör vi nedan en kortare redogörelse av 
UNESCO’s skolbiblioteksmanifest. UNESCO, United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, är FN:s organ för internationellt 
samarbete inom utbildning, kultur och kommunikation. UNESCO:s 
skolbiblioteksmanifest publicerades 2002. Då det i Sverige saknas riktlinjer för 
skolbiblioteksverksamhet fyller skolbiblioteksmanifestet en viktig funktion. I 
detta manifest betonas att skolbiblioteket är en del av utbildningssystemet och 
har en viktig roll när det gäller utbildning, kultur, läs- och skrivkunnighet och 
informationssökning. Enligt skolbiblioteksmanifestet är skolbibliotekets 
uppgifter att: 

 
• stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning 

och läroplaner. 
• främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem bli 

biblioteksanvändare. 
• erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till 

kunskap, förståelse, fantasi och glädje. 
• ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, 

samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. 
• ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att 

öka förståelsen och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter. 
• anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och 

lyhördhet. 
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• tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans 
målsättning och främja insikten om att åsiktsfrihet och tillgång till 
information är förutsättningar för medborgaransvar och för delaktighet i 
ett demokratiskt samhälle. 

• främja läsning. 
• verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför 

skolan. 
 

IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek har kommit till som ett 
hjälpmedel för skolorna då de praktiskt skall tillämpa de principer som 
skolbiblioteksmanifestet fastslagit. IFLA, International Federation of Library 
Associations and Institutions är en internationell biblioteksförening med syfte 
att främja internationellt bibliotekssamarbete och utgöra ett forum för debatt 
och att erbjuda möjligheter till internationella överenskommelser.  
 
Skolbibliotekets uppdrag är ge eleverna de färdigheter som behövs för ett 
livslångt lärande. Skolbiblioteket bör ha samma policy som skolan i övrigt och 
ha samma grundsyn, syfte och mål. Det som behövs för ett effektivt och 
framgångsrikt skolbibliotek är: 

 
• tillräcklig budget 
• ändamålsenliga lokaler 
• tillräckliga resurser 
• tydlig organisation 
• bemanning 
• att biblioteket används 
• marknadsföring 

 
För att uppnå detta behövs handlingsplaner som bör bestå av strategier, mål och 
plan för uppföljning. 
 
Budget: Skolbibliotekets budget bör innehålla medel till nya resurser som t.ex. 
böcker och tidskrifter, administrativt material och medel till marknadsföring. 
Det behövs också medel för användning av IT-utrustning om inte detta finns 
med i den övergripande budgeten på skolan. Personalkostnader kan också 
räknas in i skolbiblioteksbudgeten men för en del skolor kan det vara mer 
lämpligt att dessa snarare ingår i den övergripande personalbudgeten. 
Skolbiblioteket måste ha en tillräcklig budget då ju biblioteket har till uppgift 
att betjäna hela skolan.  
 
Lokaler, inredning och utrustning: Skolbiblioteket roll i utbildningen 
avspeglas i lokaler, inredning samt utrustning. Faktorer att beakta är att 
biblioteket bör placeras vid ett centralt läge i skolan, med god tillgänglighet 
och närhet till klassrummen. Man bör i sambandet också ta hänsyn till vilka 
särskilda behov handikappade elever samt lärare kan ha. Ljudnivå, belysning 
och temperatur bör också beaktas. Skolbiblioteket behöver tillräckligt med 
funktionellt utrymme, både för grupper och för enskild användning, plats för 
boksamlingarna, utställningar, studie- och läsplatser och datorarbetsplatser 
samt personalutrymme. För att kunna använda biblioteket inom många olika 
områden krävs dessutom en flexibel inredning. För ett undersökande arbetssätt 
behövs tillgång till nödvändig datorutrustning.  
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Mediaresurser: I skolbiblioteket bör det finnas tillgång till ett brett urval av 
resurser i form av böcker tidningar och tidskrifter. Samlingarna bör utvecklas 
hela tiden för att se till att biblioteket har ett aktuellt bestånd. På större 
skolbibliotek är det rimligt med tio böcker per elev. Mindre skolor bör ha ett 
bestånd på minst 2 500 böcker. Minst 60 % av beståndet bör vara faktakällor.  
 
Bemanning och organisation och användning: I Skolbiblioteksmanifestet 
poängteras att den fackutbildade bibliotekarien ansvarar för ledning samt 
planering av själva arbetet och att denne även skall ansvara för samarbete med 
skola, folkbibliotek och övriga aktörer. Det är av största vikt med välutbildad 
personal och i detta sammanhang understryks vikten av att ha såväl 
bibliotekarier som biblioteksassistenter. Kunskap i biblioteksadministration, 
informationshantering och pedagogik är värdefullt. Det kan även finnas extra 
resurser som exempelvis lärare. Det bör finnas tillräckligt med personal i 
skolbiblioteket i förhållande till skolans storlek. Vikten av att bibliotekarien 
betraktas som en jämbördig kollega till lärarna samt har möjlighet att ingå i 
lärarlag understryks. Samarbete mellan lärare och bibliotekarier är 
grundläggande för att biblioteket skall bli en resurs i undervisningen. 
Skolledaren bör samarbeta med bibliotekarien angående planer för 
skolutveckling, och då särskilt när det gäller informationskompetens samt 
diverse läsfrämjande åtgärder. Skolledaren bör också erkänna betydelsen av ett 
funktionellt skolbibliotek och uppmuntra användningen av det. Det är viktigt 
att skolbiblioteksverksamheten har tydliga mål och organiseras och drivs på ett 
professionellt sätt. 
 
Marknadsföring: Det är av vikt att marknadsföra biblioteket gentemot lärarna 
samt att visa vilka tjänster och möjligheter detta har att erbjuda. En traditionell 
syn på läroboken som det viktigaste redskapet i undervisningen gynnar inte 
biblioteket. Att visa på biblioteket som en alternativ undervisningsplats kan 
dock motverka detta. Utlärning av informationssökning och 
informationsanvändning för elever är också ett sätt att involvera biblioteket i 
undervisningen. Man kan visa på biblioteket som en inkörsport till alla slags 
informationsresurser. I strävandet efter att nå ut till elever och lärare underlättar 
detta om man kan erbjuda generösa öppettider, en fungerande och aktuell 
hemsida, resurslistor inom olika ämnen samt anordnande av 
användarutbildning för lärare och elever.  

4. Teori  
Som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats har vi framförallt studerat boken 
Hur moderna organisationer fungerar av Dag Ingvar Jacobsen och Jan 
Thorsvik (1998, 2002) samt i viss mån Tom Christensens Organisationsteori 
för offentlig sektor (2005). Organisationsteori är ett omfattande område att 
beskriva och vi använder här endast sådan teori som har direkt anknytning till 
vår problemformulering. Detta är teorier som vi anser viktiga för att förstå 
organisationsteori och därmed läran att organisera med betoning på just den 
offentliga sektorn då vi på detta sätt vill ge läsaren bakgrund till hur vi har 
dragit våra slutsatser. 
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4.1 Vad kännetecknar en organisation 
 
En organisation kännetecknas av medlemmar i en organisation, mål, 
organisationsstruktur samt samspel mellan organisation och omvärld (Jacobsen 
& Thorsvik 1998, s. 14). Även Christensen redogör ingående för vad det 
egentligen är som kännetecknar just offentliga organisationer. Först och främst 
kännetecknas dessa av att de har en demokratiskt vald politisk ledning. På så 
sätt kommer folket att utgöra grunden i denna styrkedja. Verksamheten bedrivs 
inte på en ekonomisk marknad med fri konkurrens. Dessutom är den offentliga 
organisationen multifunktionell. Med detta menas att de skall tillvarata flera 
motstridande faktorer så som exempelvis politik, anställda, representation, 
neutralitet, lojalitet samt kostnadseffektivitet. Det grundläggande målet när det 
gäller den offentliga organisationen är alltså aldrig den ekonomiska vinsten. 
Själva grunden är snarare att den ska tjäna folket och därmed tillvarata 
speciella intressen och uppgifter (Christensen 2005, s. 23). 
 
Det finns ett synsätt som beskriver funktionen hos offentliga organisationer:  
”Offentliga organisationers externa relation domineras av att de är 
underordnade den politiska ledningen och fungerar som ett tekniskt neuralt 
redskap reglerat genom lagar och regler” (Christensen 2005, s. 22). Detta 
synsätt räcker dock inte för att förklara hur de offentliga organisationerna 
fungerar. Även omgivningen har en viss betydelse för så väl utveckling som 
funktion. Man har till uppgift att lösa problem med så lite resurser som möjligt 
men framförallt spelar de demokratiska värderingarna en mycket viktig roll i 
utvecklande av och arbetet i den offentliga organisationen. På senare tid har 
dock utformningen av offentliga organisationer mest ansetts som en nödvändig 
anpassning till drivkrafter utanför demokratisk kontroll så som globalisering, 
internationalisering och teknologi. Det så kallade politiskt administrativa 
systemet i offentliga organisationer är alltså en slags kombination av många 
olika styrformer (Christensen 2005, s. 22-23). 
 
Nedan redogör vi mycket kortfattat för några grundläggande fakta kring olika 
skolor inom organisationsteorin. 
 
F.W. Taylor grundade i början av 1900-talet den skola som kom att kallas 
Scientific Management. Denna skola tar fasta på principer för hur en 
produktion kan effektiviseras genom detaljerade regler och riktlinjer. Hänsyn 
tas i sammanhanget till den enskildes förmåga och belöningen är direkt knuten 
prestationens storlek.  
 
Den administrativa skolan, vars grundare var H. Fayol, beskrevs på 1940-talet 
som riktlinjer för att kartlägga mål, fördela arbetsuppgifter, bestämma hur 
många underordnade en ledare bör ha, hur de administrativa relationerna 
mellan över och underordnade bör se ut samt för samordning och kontroll. 
 
M. Weber anger i Byråkratiskolan principer för hur administrativa funktioner 
bör organiseras. En hierarkisk ordning skall eftersträvas för att säkerställa att 
alla är underordnade och kontrollerade av en överordnad. Detta för att tydligare 
specificera den enskildes befogenheter samt genom styrning av arbetet genom 
regler. 
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Agentteorin är en av de senare skolorna inom organisationsteorin och innebär 
att en huvudman delegerar arbetsuppgifter. Denna teori fokuserar på ekonomi 
och utgår från huvudmannens perspektiv som kan använda ekonomiska medel 
för att nå sina mål. Även här ligger tyngdpunkten på styrning och kontroll 
(Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 14-23). 
 
4.2 Mål 
 
En organisation skall vara ett medel för att uppnå beskrivna mål. ”Mål är en 
beskrivning av ett önskat framtida tillstånd” (Jacobsen & Thorsvik 1998 s. 42). 
Ett mål kan vara utformat av högsta ledningen eller som ett resultat av en 
beslutsprocess som dessutom involverar de anställda. Detta kan också vara ett 
resultat av en konflikt mellan olika intressegrupper, som en ren tillfällighet i 
interna processer eller som ett resultat av tryck från omgivningen. Mål behövs 
för att få motivation i arbetet, ge riktlinjer, sätta gränser samt fungera som 
beslutspremisser. Mål kan också fungera som utvärderingskriterium och ge 
legitimitet mot omvärlden. Sådana åtgärder som behövs för att nå målen brukar 
kallas för strategier (1998, s. 44-46). 
 
Offentliga organisationer har i högre grad än privata olika hänsyn att ta när 
målen för en verksamhet skall utformas. Den offentliga organisationen måste 
vara kostnadseffektiv, leva upp till demokratiska ideal som exempelvis 
likabehandling, förutsägbarhet, deltagande av medborgarna samt förmedling av 
centrala samhällsvärden. Karaktäristiskt för den offentliga organisationen är att 
sambanden mellan mål och medel ofta är oklara. I en offentlig organisation är 
målen ofta kontinuerliga vilket innebär att det är svårt att definiera vad som 
skall uppnås under en bestämd tid och därmed är det också svårt att mäta i 
vilken grad som målen uppnåtts. En offentlig organisation måste innehålla 
delar som varken är lönsamma eller intressanta och har dessutom ofta en 
monopolsituation där användaren inte kan välja en annan organisation om 
han/hon är missnöjd. Genom att den offentliga organisationen är styrd politiskt 
kan motsättningar mellan olika intressen uppstå och politiska målsättningar 
innehåller ofta kompromisser (1998, s. 55-56). 
 
Det är av största vikt att skilja på reella mål och symboliska mål. Reella mål 
tjänar till att påverka de anställdas beteende, vara ett kriterium för utvärdering 
eller ge omvärlden en bild av hur organisationen faktiskt arbetar. Symboliska 
mål däremot används främst för att ge en bild av hur man vill att omvärlden ska 
se organisationen men behöver inte säga någonting om vad som sker i 
verkligheten. Detta innebär inte att symboliska mål är betydelselösa utan de 
skapar ofta legitimitet i omvärlden (2002, s. 57). 
 
Inom organisationsteorin skiljer man mellan den formella och den informella 
organisationen. Den formella fokuserar framförallt på organisationens mål och 
de centrala begreppen är arbetsfördelning, specialisering och strategier för att 
uppnå målen. Den informella organisationen kan bestå av personliga kontakter, 
samverkansgrupper som kan påverka de anställdas inställning och beteende. 
Dessa två delsystem kan påverka varandra på olika sätt. Den formella 
organisationen kan påverka hur sociala relationer utvecklas och fungerar. Det 
kan även utvecklas normer och värderingar inom grupper av anställda och en 
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informell organisation som får betydelse för gruppens beteende uppstår och 
därigenom påverkas den formella organisationen (2002, s. 60). 
 
4.3 Organisationsstruktur 
 
Med begreppet organisationsstruktur menas hur arbetsuppgifter fördelas och 
hur arbetet styrs och samordnas för att nå organisationens mål. En organisation 
måste motta resurser från omvärlden för att överleva. Omvärlden måste känna 
att organisationen gör något som är nyttigt och viktigt men det är svårare att 
värdera organisationer som producerar tjänster än de som producerar en vara. 
Organisationsstrukturen blir då en symbol som säger något om verksamheten 
för omvärlden. På senare år är trenden att organisationer omvandlas till så 
kallade divisionaliserade strukturer som innebär att avdelningar inom en 
organisation görs om till självständiga enheter med egna resurser och ansvar 
för resultatet. Organisationsstrukturen visar hur organisationen hierarkiskt är 
uppbyggd och hur fördelningen av ansvar och beslutsfattande ser ut (1998, s. 
68-74). 
 
När det gäller befogenhet att fatta beslut är centralisering och decentralisering 
centrala begrepp. Fördelar med ett centraliserat beslutsfattande är att man kan 
ge klara styrsignaler, ha en enhetlig policy och praxis samt konsekvent 
personalpolitik som leder till en förutsägbarhet inom organisationens 
verksamhet. Nackdelar kan sägas vara informationsproblem, svagt inflytande 
som leder till bristande motivation och försvagad ansvarskänsla. Fördelar med 
ett decentraliserat beslutsfattande är att man använder de anställdas kunskaper 
och erfarenheter om lokala förhållanden, det främjar flexibilitet samt stimulerar 
och motiverar de anställda och förstärker ansvarskänslan. Nackdelar med 
decentralisering är att beslut tas utan hänsyn till överordnade mål (2002, s. 103-
105). 
 
4.4 Motivation 
 
Motivation är en psykologisk process som skapar en drivkraft som får oss att 
handla. Den kopplas ofta ihop med arbetstillfredsställelse och engagemang som 
antas leda till bättre prestationer. Engagemang speglar i hur hög grad den 
anställde identifierar sig med organisationen samt dess värderingar och mål 
(1998, s. 222-223). Det anses att motivation har en positiv effekt på den 
anställde när det gäller att uppnå mål. Mål som innebär en utmaning för den 
anställde är mer motiverande än mål som är lätta att nå. Motivation kan 
förstärkas av att en anställd får feedback i sitt arbete. För att formulera mål som 
verkar motiverande måste de vara klart utformade och realistiska. Man måste 
veta hur mycket en grupp kan prestera för att veta vad som förväntas av dem 
för att sedan kunna anpassa målen därefter. Ett gott förtroende mellan över- 
och underordnade samt en stödjande ledarstil medför en uppslutning kring 
målen och motverkar motstånd. De resurser de anställda har måste vara 
tillräckliga och organisationen måste skapa förutsättningar så att resurserna 
utnyttjas effektivt. Ledingen måste också ge de anställda de kunskaper som 
krävs för att utföra arbetet. Hur viktigt det är med motivation för att nå 
organisationens mål beror på vad arbetsgivaren kräver av den anställde. Inom 
tjänstesektorn är ofta kraven på initiativ och självständighet högt ställda. 
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Tjänstens kvalitet är även beroende av den anställdes beteende och samverkan 
(1998, s. 240-265). 
 
4.5 Kommunikation 
 
Kommunikation är en process där information förmedlas. Denna process består 
av åtta komponenter: budskap, kanal, avsändare, mottagare, överföring, 
kodning, avkodning och feedback. Avsändaren av ett budskap kan använda 
olika kanaler för att detta budskap ska nå mottagaren. Det kan vara formella 
kanaler eller informella, personliga eller sociala kanaler. Budskapet kan vara 
muntligt eller skriftligt. Effektiv kommunikation kan definieras som att 
mottagaren tolkar ett budskap på det sätt som avsändaren hade avsett. 
Feedback innebär kommunikation i båda riktningar. En viktig skillnad mellan 
envägs och tvåvägskommunikation är valet av kanal för ett budskap. En 
skriftlig kanal för kommunikation gör det svårare att ge och få feedback. 
Organisatoriska förhållanden, vilken position avsändare och mottagare har i en 
organisation, kan också hämma feedback (2002, s. 334-338). 
 
Förhållandet mellan organisationsstruktur och kommunikation brukar 
koncentreras på vertikal och horisontell kommunikation. Vertikal 
kommunikation sker från ledare till underordnad eller från underordnad till 
överordnad. Vertikal kommunikation neråt kan delas in i fem olika typer efter 
vad informationen innehåller: instruktioner för arbetet, anledning till arbetet, 
information om procedur och praxis i organisationen, feedback på 
underordnades arbete, information om organisationens ideologi. Vertikal 
kommunikation uppåt är beroende av två faktorer: hur organisationen 
underlättar för underordnad att ta kontakt med överordnade och om den 
personliga relationen till överordnade är önskvärd och naturlig. 
 
I den horisontella kommunikationen har de anställda i organisationen mest 
kontakt med personer som har liknande arbetsuppgifter och samma status och 
befinner sig på samma hierarkiska nivå. Kommunikationen gynnas av att 
träffas i det dagliga arbetet. Det blir angeläget att etablera personliga och 
sociala relationer på arbetsplatsen. Det sociala nätverket kan vara ett 
komplement till de formella kommunikationskanaler som finns för att 
samordna arbetet. En förutsättning är att de anställda sluter upp kring 
organisationens mål och samarbetar för att uppnå dessa. Om inte detta sker kan 
effekten bli en spridning av negativ information som förstör effektiv 
kommunikation mellan de anställda på samma nivå (1998, s. 276-283). 
 
4.6 Ledarskap i organisationen 
 
Det finns ett flertal definitioner på ledarskap inom organisationsteorin. Med 
utgångspunkt i A. Brymans teori om ledarskapet som en process, har Jacobsen 
& Thorsvik valt att definiera ledarskap som ”en sammanhängande rad av 
handlingar med avsikt att utöva inflytande på en grupp människor så att 
gruppen kan sätta mål och nå dessa mål” (1998, s. 385).  
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På denna definition finns de tre aspekter som anges nedan:  
 
Att ledarskap är en rad handlingar som utförs av en eller flera personer och där 
ledarskapet är inriktat på ledaren som person.  
 
Att ledarskap har för avsikt att få andra människor att göra något och 
ledarskapet är kopplat till motivation, relationer, gruppbildning samt 
gruppdynamik. 
 
Att ledarskap skall bidra till att organisationen når sina mål. Detta innebär 
fördelning av arbetsuppgifter och resurser på ett sådant vis att medlemmar i 
organisationen på bästa sätt kan lösa sina arbetsuppgifter. Här knyts 
ledarskapet snarare till teorier kring hur organisationer bör utformas (1998, s. 
386). 
 
4.6.1 Ledarskap på olika nivåer 
 
I större organisationer finns ledare på olika nivåer. På den institutionella nivån 
finns den högsta ledningen som formulerar övergripande mål, ansvarar för 
långsiktigt budgetarbete samt planering.  
 
På den administrativa nivån finns mellanledarna, som exempelvis är 
avdelningschefer, med ansvar för olika områden inom organisationen. Deras 
uppgift är att sätta upp mål för verksamheten, att organisera arbetet samt att 
sköta administration inom den enhet där de verkar. Mellanledaren har också ett 
viktigt kommunikationsansvar till den operativa nivån (se nedan).  
 
På den operativa nivån finns sådana ledare som har den dagliga uppsikten över 
arbetet på en enskild enhet. Uppgifterna för denne ledare innebär ofta 
handledning och samordning. Ledaren besitter ofta detaljerad kunskap kring 
det arbete som utförs här. Denne har också ofta en social relation till 
medarbetarna och kan uppmuntra, stödja samt motivera. Ett vänskapligt 
förhållande till medarbetare kan dock medföra att det blir svårare för ledaren 
att kontrollera och ge negativ feedback (1998, s. 386-387).  
 
4.6.2 Ledarroller 
 
”Med ledarroll menas en uppsättning funktioner eller aktiviteter som är knutna 
till en ledarposition i organisationen, och som skapar förväntningar på och 
normer för den person som innehar positionen” (Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 
391). Ledarroller kan delas in i tre huvudgrupper: interpersonella roller, 
informationsroller och beslutsroller.  
 
De interpersonella rollerna har att göra med kontakten med andra människor. 
De delas in i rollerna som galjonsfigur, anförare och förbindelseled. I rollen 
som galjonsfigur är ledaren en symbol för organisationen och det ingår i arbetet 
att delta i möten och ceremonier samt att ta emot besökare. Gällande rollen 
som anförare rör sig uppgifterna kring rekrytering och utbildning av personal, 
att motivera och ge riktlinjer till medarbetarna samt den viktigaste, att anpassa 
de anställdas och organisationens behov. Att vara ett förbindelseled innebär att 
utveckla relationer såväl inom som utanför organisationen (1998 s.392).  
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Till informationsrollerna hör roller som övervakare, informationsförmedlare 
och talesman. Som övervakare får ledaren information om vad som försiggår i 
organisationen. Ledaren kan fånga upp tecken på förändringar, identifiera 
problem och se möjligheter för sin verksamhet. Att vara 
informationsförmedlare innebär att skaffa information inom och utanför 
organisationen. Att besitta samt förmedla rätt information kan ha stor betydelse 
för att kunna fatta rätt beslut. I rollen som talesman förmedlas informationen 
till omvärlden och på så sätt främjas organisationens intressen (1998 s. 393).  
 
Till beslutsroller hör rollen som entreprenör, krislösare, resursfördelare och 
förhandlare. Entreprenörsrollen består i att planera förändringar och 
förbättringar för organisationen. Som krislösare får ledaren hantera konflikter 
både mellan anställda och den egna organisationen samt mellan den egna 
organisationen och andra organisationer. Att fördela resurser är en central roll 
och i denna resursfördelning ingår att fatta beslut gällande vad som skall göras 
och på vilket sätt samt när den specifika uppgiften skall utföras. Att vara 
förhandlare med andra organisationer och myndigheter är också en av de mer 
centrala ledningsrollerna (1998 s. 394).   
 

5. Resultat av empirisk undersökning 

I kapitlet nedan redovisas det empiriska materialet, när det gäller detaljerad 
information om hur respektive intervju genomfördes med avseende på tid, plats 
och längd kan detta utläsas i uppsatsens källförteckning, muntliga källor. I 
kapitel 3.1 redovisas Fall 1: Växjö därefter följer kapitel 3.2 som presenterar 
Fall 2: Varberg. 

5.1 Fall 1: Växjö 

Presentationen nedan har hämtats från vad som framkom vid de intervjuer som 
utförts under arbetet med denna uppsats samt från Växjö kommuns skrift 
Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen (2007). 
 
Växjö kommun har 79 562 invånare och 30 grundskolor. Dessa grundskolor är 
indelade i F-3, F-6, F-9 och 7-9.  Efter en inventering av skolbiblioteken i 
mitten av 1990-talet, där man såg stora skillnader och brister, beslöts att man 
med hjälp av så kallade ”Wernerssonpengar” skulle satsa på att utveckla detta 
område. Lokalerna behövde rustas upp, mediebeståndet förnyas och det fanns 
ett behov av att rekryterna fler utbildade bibliotekarier. För att stödja 
skolbiblioteksutvecklingen bildades därför år 2000 Skolbiblioteksforum vilket 
utgör en egen enhet inom skol- och barnomsorgsförvaltningen. Denna enhet 
ger stöd och stimulans till samtliga förskolor och grundskolor i kommunen och 
består av skolbibliotekschefen samt för närvarande sjutton utbildade 
bibliotekarier som bemannar skolbiblioteken 20-40 timmar per vecka. De 
bibliotek som ingår i Skolbiblioteksforum kallas under en uppbyggnadstid på 
två år för modellbibliotek och det finns för närvarande nitton skolbibliotek som 
arbetar med eller har slutfört detta projekt. De skolbibliotek som är integrerade 
med folkbiblioteket ingår inte i Skolbiblioteksforums organisation.  
 
Skolorna får ansöka om att få utveckla modellbibliotek vilka sedan byggs upp 
under en projekttid på två år. Det krav som ställs för att bli ett modellbibliotek 
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är att skolan satsar på biblioteket vad gäller lokal och utrustning. Ett par 
modellbibliotek i taget har byggts upp och under projekttiden svarar 
förvaltningen för bibliotekariekostnaderna och i viss mån även för medier och 
inventarier. Efter projekttidens slut redovisas resultatet till skol- och 
barnomsorgsnämnden och ansvaret går över till respektive rektor för 
skolbibliotekets kostnader samt 30 % av bibliotekariens lön. Stadsbiblioteket 
har huvudansvar för den datorbaserade bibliotekskatalogen men delar genom 
ett avtal ansvaret med Skolbiblioteksforum.     
 
5.1.1 Intervju med verksamhetschef 
 
Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun leds av 
förvaltningschefen. Därunder finns verksamhetschefen som har det 
övergripande ansvaret för all verksamhet i skola, förskola, fritidsgårdar och 
kulturskola. Figuren nedan har vi sammanställt för att illustrera organisationen 
av skol- och barnomsorgen i Växjö: 

 
 
 
 

 
 

     Figur 2 
 
 
 
Förvaltningschefen, verksamhetschefen och resultatenhetscheferna bildar en 
strategigrupp som behandlar verksamhetsfrågor och utvecklingsfrågor. Dessa 
arbetar efter ett resursfördelningssystem och väldigt lite pengar delas ut 
centralt.  
 
Verksamhetschefen arbetar för att få ut ansvaret där det hör hemma. Hon har 
en stödjande funktion för rektorer och för Skolbiblioteksforum. Hon har en 
bakgrund som rektor i kommunen och ser rektorerna som viktiga för 
verksamheten på skolbiblioteken. De styr över alla områden i skolan och det 
måste vara rektorn som driver på. Därför ser det olika ut i olika skolor. 
Rektorerna bestämmer hur stort det aktuella bokanslaget skall vara men för i 
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sammanhanget en dialog med chefen för Skolbiblioteksforum som vid behov 
kan påverka dem, någonting som förhoppningsvis inte ska vara nödvändigt. 
Effekten kan bli att bibliotekarien och bibliotekspedagogen måste prioritera 
vissa år. Verksamhetschefen ser skolbiblioteket som en suveränitet och en 
viktig pedagogisk resurs, de är ämnesövergripande och en tillgång för skolorna. 
Skolbiblioteken är dessutom inkluderade i skolverksamheten och 
bibliotekariernas kompetens används på många olika sätt. Verksamhetschefen 
är ofta ute i skolorna och även då på skolbiblioteken. Denne menar att det är 
viktigt att vara mitt i vardagen och att på så sätt vara en förebild i 
organisationen samt att bära verksamheten med sig. Modellbiblioteken har 
visat sig fungera mycket bra och att ha bibliotekarier i skolbiblioteket är 
grunden för detta. Det har skapats en positiv status i och med dessa 
modellbibliotek. ”Det gäller att hålla kvar den” säger hon. Det är också viktigt 
med kompetensutveckling för dem som arbetar i skolbiblioteket: ”Om det finns 
vilja och engagemang är det inga problem hur än organisationen ser ut” säger 
hon. Varje år gör hon tillsammans med rektorer och chefen för 
Skolbiblioteksforum en utvärdering av skolbiblioteksverksamheten. När det 
gäller kontakten med folkbiblioteket sköter Skolbiblioteksforum den. Just 
verkar det finnas något av en konkurrens dem emellan och det gäller då att hitta 
sätt att mötas och samarbeta samt att inte ta arbetsuppgifter från varandra. Det 
är viktigt att inte bygga murar utan istället arbeta efter att sträva åt samma mål. 
En idé kunde vara att på något sätt byta tjänster med varandra. Det gäller för 
skolbiblioteken att ”göra sig lite oumbärliga”. Verksamhetschefen avslutar med 
att säga att hon tror på inflytande, tillit och ansvar. 
 
5.1.2 Intervju med chef för Skolbiblioteksforum 
 
Vad gäller själva tjänsten har denne Skolbibliotekschef bakgrund som 
bibliotekarie, är heltidsanställd på Skolbiblioteksforum samt har 
personalansvar för sammanlagt sjutton bibliotekarier. Närmaste chef är 
verksamhetschef på skol- och barnomsorgsförvaltningen som i sin tur är 
underställd förvaltningschefen. Sett ur ett organisatoriskt perspektiv befinner 
sig skolbibliotekschefen på samma nivå som rektorerna vilket är praktiskt med 
tanke på exempelvis förekomsten av regelbundna möten och 
informationstillfällen.  
 
5.1.2.1 Arbetsuppgifter 
 
Skolbibliotekschefen har personal- och löneansvar samt arbetsmiljöansvar för 
samtliga anställda inom Skolbiblioteksforum. Det praktiska arbetet innehåller 
dessutom utveckling, planering, samordning och utvärdering samt samarbete 
med olika biblioteksformer i form av nätverk. Både det pedagogiska och det 
ekonomiska ansvaret ligger hos bibliotekschefen. Hon ordnar kurser och 
kompetensutveckling och tar tillvara bibliotekariernas intressen och för vid 
behov fram deras åsikter till rektorerna. Hon utformar i samråd med 
skolbibliotekarierna Skolbiblioteksforums handlingsplan. Att bibliotekarierna 
är anställda av Skolbiblioteksforum och inte direkt genom skolorna ser chefen 
som en direkt fördel då detta innebär en kvalitetssäkring av arbetssätt samt 
arbetsmetod från såväl Skolbiblioteksforum som rektorer.  
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5.1.2.2 Organisation 
 
Skolbibliotekarierna arbetar enbart på någon av kommunens grundskolor och 
ingår i ett av arbetslagen på respektive skola. De har heltidstjänster och är 
anställda av Skolbiblioteksforum som har ett kommunövergripande ansvar. 
Detta innebär att bibliotekarierna arbetar fyra dagar i veckan på respektive 
skola och en fredag i månaden används till planering och diskussion 
tillsammans med skolbibliotekschefen och övriga skolbibliotekarier. Dessa 
fredagar används också till arbete i något av de tre nätverk som ingår i 
Skolbiblioteksforum. Nätverk som utgörs av en programgrupp som organiserar 
författarbesök och föreläsningar, webbgruppen som ansvarar för 
Skolbiblioteksforums hemsida samt förskolegruppen som har till uppgift att 
utveckla arbetet gällande förskolan. Resterande tre fredagar i månaden används 
till utvecklingsarbete på förskolor samt på de mindre landsortsskolor som inte 
ingår i Skolbiblioteksforum. För inläsning ingår totalt 40 timmar vilka kan 
planeras in på exempelvis skollov. Rektorn har möjlighet att erbjuda extra 
inläsningstid om bibliotekarien, utöver sina vanliga arbetsuppgifter, skall 
medverka med exempelvis bokprat på föräldramöten eller med att leda 
boksamtal inom personalgruppen.  
 
Varje skola står för 30 % av bibliotekariernas lön, resterande del ingår i 
Skolbiblioteksforums driftsbudget. Inga inköp sker centralt och varje skola står 
för medieanslaget som för närvarande är 65-140 kronor. Detta anslag bestäms 
av rektorerna. En medieöversyn skall nu utföras för första gången, denna syftar 
till att ge ett verktyg till rektorerna för att se vad som behöver kompletteras och 
för att eventuellt kunna höja medieanslaget.   
 
Från Skol- och barnomsorgsnämnden har Skolbiblioteksforum även fått ett 
uppdrag med inriktning på läs- språk- och skrivutveckling vilket innebär att nå 
alla barn i 1-16 års perspektiv. Det riktar sig till grundskolan (80%) och är 
kommunövergripande (20%). Det kommunövergripande uppdraget kan 
innebära marknadsföring, hemsidor, arbetsmiljöfrågor samt stöd till de mindre 
skolor som inte har egna bibliotek. Förskolorna kan också besöka 
skolbiblioteken och bibliotekarierna besöker dem för sagoläsning eller bokprat 
med personalen. Lika viktigt som att väcka läslust är det att lära eleverna söka 
information på rätt sätt. Med hjälp av interaktiva tavlor kan detta på ett lätt sätt 
läras ut i olika grupper. Dessa tavlor finns hittills på tre skolor. Man arbetar 
också för kommunavtal för olika databaser och samtliga lärare får undervisning 
i utlån.  
 
5.1.2.3 Mål för skolbiblioteksverksamheten 
 
Målet för Skolbiblioteksforum är att samtliga grundskoleenheter skall ha 
tillgång till kvalificerad skolbiblioteksverksamhet. Bibliotekarierna skall 
tillsammans med den pedagogiska personalen i förskolan och grundskolan 
stödja barn och elever att utveckla nyfikenhet, lust att läsa, lust till livslångt 
lärande samt förmåga att söka och kritiskt granska information. På alla 
skolbibliotek finns väl utarbetade handlingsplan. Som styrdokument då 
handlingsplanerna skrivs används läroplaner för förskolan och grundskolan 
samt UNESCO’s skolbiblioteksmanifest. Bibliotekarierna utvecklar sina egna 
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metoder och lägger upp sitt arbete själv ihop med lärarna. De skriver årligen en 
kvalitetsredovisning för att se att målen och de regler som är satta följs.  
 
5.1.2.4 Samarbete och roll 
 
Kommunens skolbibliotek kan inte sägas vara kopior av varandra men man 
arbetar för att utveckla en samsyn på lärande och att därmed stärka biblioteket 
som en pedagogisk resurs. Denna samsyn förstärks av att bibliotekarier och 
pedagoger deltar i gemensam kurs i ämnet bibliotekspedagogik. 
Skolbiblioteksforum samarbetar sedan några år med högskolan i Kristianstad 
när det gäller grund- och fortsättningskurs i bibliotekspedagogik. Grundkursen 
mynnar ut i en handlingsplan för hur skolbiblioteket på respektive skola skall 
utvecklas. Fortsättningskursen handlar om biblioteket som pedagogisk centrum 
och samarbete mellan bibliotekarier och lärare. Målet är att alla som arbetar på 
skolbiblioteken, bibliotekarier och bibliotekspedagoger, skall gå dessa kurser. 
Hittills har trettio personer genomfört denna utbildning. Det gäller att tänka på 
att vara bibliotekarie och inte lärare.  Skolbibliotekarierna behöver också träffa 
sina yrkeskollegor regelbundet för att diskutera sina idéer och problem. 
Bibliotekarierna samarbetar inte i någon större utsträckning med 
stadsbiblioteket men varje år genomför de tillsammans ett bokpratsprojekt med 
utgångspunkt i Btj:s bokjurykoncept. Vid dessa tillfällen inbjuds samtliga av 
skolans lärare för att ta del av bokprat uppdelat i grupper, en för förskolan, en 
för F-6 och en för tonårsgruppen. På samtliga skolor finns dessutom minst en 
bibliotekspedagog med direkt anknytning till det aktuella skolbiblioteket. 
Denna Bibliotekspedagog är en lärare med utbildning i bibliotekspedagogik. 
Det förekommer stora skillnader vad gäller det sätt på vilket 
bibliotekspedagogen arbetar rent praktiskt i biblioteket. Arbetet med 
bibliotekspedagoger innebär dock genomgående att bibliotekarien erbjuds en 
naturlig länk in i skolan. På varje skola finns en biblioteksgrupp i vilken lärare 
och bibliotekarie ingår samt ett biblioteksråd bestående av representanter för 
eleverna samt bibliotekarie.   
Rektorernas inställning betyder mycket för hur bibliotekariens roll som en 
pedagogisk resurs kommer att utvecklas. 

5.1.3 Intervju med bibliotekarie Arabyskolan 
 
Arabyskolan är en 7-9 skola med omkring 380 elever som är belägen i ett 
område med förortsprägel där omkring 39 % av eleverna har 
invandrarbakgrund. Skolbibliotekets bestånd består av 9732 poster med 5073 
utlån per år. Anslaget är 36 000 kronor per läsår men rektorn har utlovat en 
extra satsning på litteratur med inriktning på naturvetenskapliga ämnen. 
 
5.1.3.1 Tjänst 
 
På skolan arbetar, sedan fem år tillbaka, en fackutbildad bibliotekarie med 
tjänstgöring fyra dagar i veckan. På fredagar arbetar han gentemot kommunens 
förskolor samt deltar i arbetsplatsträffar på Skolbiblioteksforum. Han är 
anställd genom Skolbiblioteksforum men det är rektorn som betalar ut 
boksanslaget. I bibliotekarietjänsten ingår 40 timmar lästid per år, vilket 
innebär en veckas inläsningstid totalt per år. När det gäller detta menar 
bibliotekarien som följer: ”Jag tror att skillnaden ligger i att på högstadieskolor 
hinner man inte läsa så mycket vid sidan om, jag vet inte hur mycket vi läser, 
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men på 40 timmar blir det ju inte mycket mer än 6-7 böcker när det gäller 
ungdomsböcker. Så det är väldigt olika, säg om du har en F-6 skola då kan du 
ju läsa flera kapitelböcker men jag hinner, förhoppningsvis, läsa lite när skolan 
är stängd eller när eleverna inte är där”. 
 
I visionen för skolbiblioteket står gällande personaltäthet: ”En 
biblioteksassistent, åtminstone på deltid, är önskvärd av två anledningar; dels 
kan biblioteket då vara bemannat även på fredagarna då och dels kan 
skolbibliotekarien då ägna mer tid åt pedagogiskt biblioteksarbete, vilket han är 
utbildad för”. 
 
5.1.3.2 Organisation 
 
Bibliotekarien upplever att organisationen är väl fungerande och han uppskattar 
organisationens regelbundna möten med övriga skolbibliotekarier och känner 
en gemenskap i bibliotekariernas yrkeskår. 
När det gäller mål hänvisar han i samband med intervjun till den nedskrivna 
handlingsplan som finns med som bilaga i denna uppsats för att illustrera den 
väl utarbetade målformuleringen (bilaga 5). Gällande denna målformulering 
tillägger bibliotekarien: ”Vi som arbetar med skolans biblioteksverksamhet har 
utarbetat en handlingsplan. Den har diskuterats med och befästs av rektor. 
Enligt denna ska skolbibliotekarie, elever, lärare arbeta tillsammans för att göra 
biblioteket till en bra och trevlig arbetsplats”. 
 
Målen ska enligt handlingsplanen utvärderas i maj varje år av skolbibliotekarie 
samt bibliotekspedagoger. Bibliotekarien är väl insatt i handlingsplan och mål 
då han själv varit med i utarbetandet av dessa. Tre huvudpunkter är: 
Skolbiblioteket – en plattform för läslust, skolbiblioteket – en plattform för 
information och kritisk granskning och skolbiblioteket – en plattform för 
ämnessamverkan. 
 
5.1.3.3 Arbetsuppgifter 
 
Biblioteket har öppet under hela skoldagen måndag, tisdag, onsdag och 
torsdag. Till sin hjälp har bibliotekarien en biblioteksvakt som kan bistå med 
att hålla biblioteket öppet även vid sådana tillfällen då bibliotekarien går ifrån 
för att hålla i exempelvis bokprat och undervisning. Bibliotekarien vet dock 
inte hur länge denne vakt får vara kvar, från början är det sagt att detta skulle 
vara en halvårsanställning. Bibliotekarien tror att det är sagt att 
bibliotekspedagogerna ska hjälpa till att hålla biblioteken öppet, men att detta 
fungerar mycket olika från skola till skola. Bibliotekarien förordar att han i god 
tid får reda på om hela klasser kommer till biblioteket men betonar samtidigt 
vikten av att vara flexibel och det förekommer mycket spontana besök. Det 
förekommer veckor då han har fem lektioner i bibliotekskunskap och sådana 
lektioner hålls då ute i klasserna med anledning av att det i biblioteket inte 
finns utrustning för undervisning.   
 
Bibliotekets handlingsplan är uppdelad i två huvuddelar, läslust och 
informationssökning, detta har blivit de två riktlinjer som bibliotekarien arbetar 
efter. När det gäller läslustdelen så håller han i mycket bokprat och arbetar i 
sammanhanget ofta med så kallade temabokprat i vilka man inför ett nytt tema 
gör en presentation av böcker i ämnet. Den stund på eftermiddagen då 
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elevernas skoldag är slut använder bibliotekarien i regel till möten och 
planering samt konferenser. Plastning av böcker och liknande görs i biblioteket 
under öppethållandet. Bibliotekarien kallar till biblioteksråd en gång per 
månad, detta är ett tillfälle då eleverna får möjlighet att tycka till om 
skolbiblioteksverksamheten: ”Från början var det inte så många som skulle 
vara med men det har gått stadigt uppåt, nu är det ett tiotal elever som går ut 
och gör reklam för biblioteket, hjälper till att hålla ordning samt samtalar kring 
litteratur och inköp…” 
 
Bibliotekarien håller även i informationssökning, någonting som han ser som 
lite av sitt specialområde. 
  
5.1.3.4 Samarbete och roll 
 
Bibliotekarien samverkar med andra skolor och stadsbibliotek i kommunen vad 
gäller inlån av efterfrågade böcker. Bibliotekarien samarbetar även i en så 
kallad tonårsgrupp som består av skol- och folkbibliotekarier som samlas och 
diskuterar inköp och bokpresentationer: ”Det är ett jätteplus i den här 
organisationen kan jag säga att vi hela tiden kan byta bestånd och låna mellan 
varandra väldigt kvickt och det sköts genom att lånen sorteras genom skolornas 
posthantering per internpost och det kommer på en till två dagar om det finns 
inne på en skola, det är jättebra…”. 
 
5.1.3.5 Biblioteket 
 
Bibliotekssystemet heter Book it 4.0. Detta fungerar enligt bibliotekarien bra 
och det finns en kontoorganisation för skolorna och ytterligare en för 
folkbiblioteken, vilket innebär att de ser varandras bestånd. Men vad gäller 
skolbiblioteket sker lånen endast inom respektive skola. 
 
Biblioteket är beläget längst bort i en av skolans korridorer. I bibliotekets 
handlingsplan finns dock inskrivet att vid en ombyggnad av skolan bör 
biblioteket flyttas till en mer central plats i skolan. Bibliotekarien menar att det 
måste utarbetas en lösning för att öka tillgängligheten när det gäller 
biblioteksanvändningen. Själva bibliotekslokalen består av två klassrum som 
har slagits ihop till ett stort rum. I detta rum finns också ett litet mindre rum 
som används som datasal och rymmer sex stycken datorer. I datarummet ska 
bibliotekarien hålla ordning och hjälpa eleverna samtidigt som biblioteket ska 
skötas. Datorerna skall användas endast till skolarbete. 
I biblioteket finns omkring 23 stycken sittplatser. Det finns också en soffa men 
om detta säger bibliotekarien själv: ”…mysfaktorn skulle kunna vara högre”. 
 
Bibliotekarien finner sig relativt nöjd med sin egen arbetsplats som är belägen i 
bibliotekslokalens mitt: ”Jag kan kolla åt båda hållen, disken är ny och jag har 
massor med grejer där så jag tycker inte att jag har någonting att klaga på 
där…”. När det gäller själva arbetsmiljön menar han dock att ljudnivån är 
mycket hög, detta med anledning av att biblioteket ligger direkt invid 
korridoren. Ordningsregler för biblioteket finns och det gäller, enligt 
bibliotekarien, att alla håller koll på dessa regler: ”Jag kan känna ibland att 
lärarna har dålig koll på reglerna och då blir det svårt för mig att framhärda 
jättehårt att…” Ett par stycken klassuppsättningar finns i biblioteket men 
bibliotekarien anser att det borde finnas fler: ” de har haft en del gamla böcker 
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institutionsvis som inte har varit inlagda men de är för gamla om jag kan 
erbjuda nya genom biblioteket så gör jag gärna det. Det finns fördelar med att 
ha det totala beståndet av litteratur katalogiserat även om den i praktiken står 
på olika håll i skolan: ”En av grejerna jag gjorde i somras var att jag 
strukturerade upp lärarnas pedagogiska litteratur och det hade inte gjorts någon 
sammanställning av de böckerna på ett tag så jag tog chansen att ställa upp dem 
och se vilka som fanns och göra en förteckning över dem. Böckerna står nu i 
lärarrummet, men finns med i katalogen”. Bibliotekarien anser alltså inte att 
samtliga böcker nödvändigtvis måste stå i biblioteket utan snarare där de 
används mest. 
 
Bibliotekarien har full frihet när det gäller inköp men tar gärna inköpsförslag 
av lärare och elever. Skolorna har avtal med Akademibokhandeln men köper 
även böcker från Bokia, Adlibris samt Btj. När vi talar om anslaget tycker han 
att detta räcker ganska långt till själva litteraturen men gällande tidningar och 
databaser är det svårare att få pengarna att räcka till.  I Handlingsplanen (bilaga 
4) för detta skolbibliotek står angående utveckling av själva bibliotekslokalen: 
”Vi vill ha en ombyggnad av biblioteket, så att det även fysiskt befinner sig i 
skolans centrum; alternativt en flyttning inom skolan.” I anslutning till ett nytt 
bibliotek vill vi ha en datorsal och en tyst läsesal”. 
 
5.1.4 Intervju med bibliotekarie Gustavslundsskolan 
 
Gustavslundsskolan är en F-5 skola med omkring 400 elever som invigdes 
hösten 1989 och ligger i ett expanderande bostadsområde med övervägande 
höginkomsttagare. År 2001 blev skolan erbjuden att startat ett modellbibliotek 
genom Skolbiblioteksforum, man tackade ja till detta och efter två år kom detta 
modellbibliotek att permanentas. Bibliotekarien arbetar sedan två år tillbaka på 
skolbiblioteket 4 dagar i veckan. Upptill detta har hon 10 % förskola, en fredag 
i månaden till grundskolearbete som är kommunövergripande, en fredag i 
månaden till planering samt personalmöten på Skolbiblioteksforum. Anslaget 
är 220 kronor per elev och läsår, vilket ska täcka allt undantaget pennor, papper 
och skrivböcker och liknande material. Antalet utlån per läsår uppgår till 7761. 
 
5.1.4.1 Tjänst 
 
Bibliotekarien på Gustavslundsskolan är fackutbildad bibliotekarie och har en 
heltidstjänst på Skolbiblioteksforum. Under skollov och studiedagar lägger hon 
semester samt planeringstid.  
 
5.1.4.2 Organisation 
 
Bibliotekarien är anställd genom Skolbiblioteksforum och hon tycker att det är 
positivt att ha Skolbiblioteksforum i ryggen samt betonar i samband med detta  
hur viktigt det är med de regelbundna möten som skolbibliotekarierna har. Där 
träffas de och diskuterar aktuella frågor som rör skolbiblioteken. Bibliotekarien 
upplever att hon har ett stort stöd från rektorn och att biblioteket är en 
prioriterad del av skolans verksamhet. Hon känner sig dessutom säker när det 
gäller vart hon ska vända sig i olika arbetsrelaterade frågor. Rör det sig om 
biblioteksfrågor så som exempelvis katalogen vänder hon sig till chefen för 
Skolbiblioteksforum. Vid frågor kring biblioteksundervisning, planering, 
inventarier samt bestånd talar hon med rektorn. Skolbiblioteket har en 
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handlingsplan som innehåller målformulering (se bilaga 5). Då bibliotekarien 
själv har utarbetat handlingsplanen är hon väl insatt i den. Ett utdrag ur 
handlingsplanen finns med som bilaga (bilaga 5) i denna uppsats för att ge en 
bild av hur målen formulerats. 
 
5.1.4.3 Arbetsuppgifter 
 
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag är skolbiblioteket öppet hela skoldagen 
och till sin hjälp har bibliotekarien då en så kallad bibliotekspedagog som 
sköter all bokuppsättning. Denna bibliotekspedagog är en lärare som ha 20 
minuter per dag av sin tjänst förlagd till biblioteket. Tillsammans diskuterar de 
biblioteket, har biblioteksgrupper, är samtalspartners när det gäller 
pedagogiken och annat som rör samarbetet med lärare.  Klasserna är 
schemalagda i biblioteket, men upptill detta besöker elever och lärare 
biblioteket regelbundet genom spontana besök. Dörren till biblioteket är alltid 
stängd, men aldrig låst. 
Bibliotekarien ser undervisningen och bibliotekskunskapen som en viktig del i 
sitt arbete. Hon håller i bibliotekskunskap för 3:or och 4:or samt undervisning i 
genrekunskap och källkritik efter önskemål. Viktigt är också att arbeta med 
lärarna och att få dessa att hitta i biblioteket. Bibliotekarien håller fortbildning 
med en grupp pedagoger. De läser barn- och ungdomslitteratur tillsammans. 
Pedagogerna får dessutom lära sig att använda bibliotekets OPAC. 
 
Från och med år 3 sköter eleverna alla utlån själva. All återlämning sköts dock 
av bibliotekarien. Kravhantering, krav tas ut två gånger per termin. När det 
gäller arbetsuppgifter ser bibliotekarien skyltning, marknadsföring samt att i 
övrigt arbeta för en lockande läsmiljö som en stor och betydande del av det 
dagliga arbetet i skolbiblioteket. Hon har därför valt att satsa på inköp av fina 
skyltar och bokstäver samt tillverkandet av små tittskåp till hyllorna för 
skönlitteratur. Att marknadsföra biblioteket genom att arbeta där hela 
skoldagen samt att delta vid konferenser och att informera om verksamheten är 
ett sätt att få elever och lärare att komma till biblioteket. Andra arbetsuppgifter 
hon nämner är att hålla ordning, göra inköp och att lyssna på eleverna. Hon 
köper nästan allt från Adlibris och den lokala bokhandeln. 
Av alla dessa arbetsuppgifter är det som hon värdesätter mest just att finnas till 
för eleverna, att ha en god relation till dessa samt att ha koll på deras läsning: 
”…att veta ungefär vad de är ute efter och att ha den professionella makten. 
Det är ju jättemånga elever men det funkar ganska bra ändå. Läslusten är 
viktig, att de hittar vad de vill läsa och att de fortsätter vilja läsa…” Hon ser 
bokprat som ett relativ begrepp och anser att hon bokpratar hel tiden, för 
enskilda elever då hon tipsar om böcker att låna. När det gäller mer 
schemalagda bokprat prioriteras år 5. ”Lästiden vi har är ett skämt. Vi har en 
vecka som kompensation. Det är ju ingenting. Vansinnigt mycket blir på 
fritiden”. Bibliotekarien eftersträvar att väcka elevernas författarmedvetenhet 
genom att bland annat presentera författarporträtt på den interaktiva tavlan som 
numera finns i bibliotekslokalen. 
 
Det är en stor skola och bibliotekarien önskar mer tid samtidigt som hon inser 
att det ju vore omöjligt att till skolan lägga mer tid än de 40 timmar hon idag 
har. Detta är hennes första tjänst som bibliotekarie och det är först nu, efter två 
år, som hon börjar känna sig riktigt säker på sitt arbete och att hon är på rätt 
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väg: ”nu vet jag åt vilket håll jag vill dra och hur jag vill lägga upp det...sen 
önskar man ju…skolbibliotekslag och allt det där…ni vet, som vi alla vill ha”. 
Sammanfattningsvis när det gäller arbetsuppgifter ser bibliotekarien 
informationskompetens och bibliotekskunskap samt skönlitteratur och läslust 
som två huvuddelar. 
 
5.1.4.4 Samarbete och roll 
 
Bibliotekarien ingår i ett arbetslag på skolan och känner sig mycket delaktig i 
skolarbetet. Skolbiblioteken, som tillhör Skolbiblioteksforum, lånar inte sällan 
böcker av varandra, detta sker via mail och fungerar överlag utmärkt. Låna från 
folkbiblioteket är dock ytterst sällsynt. Två gånger per månad träffas de 
skolbibliotekarier som arbetar via Skolbiblioteksforum vilket gör att dessa 
bibehåller en yrkesmässig gemenskap. Bibliotekarien tycker att samarbetet på 
skolan fungerar mycket bra och hon ser sig själv som en del av skolans 
verksamhet. I det arbetslag som hon själv tillhör är hon med från början vad 
gäller undervisningsplaneringen. Gällande övriga arbetslag fungerar samarbetet 
olika från fall till fall. Flertalet lärare har dock relativt god framförhållning 
vilket innebär att bibliotekarien ges möjlighet att lägga undan böcker i god tid. 
Hon känner stöd från lärarna samt att dessa är mycket tacksamma för de 
insatser hon gör på skolan. Hon tycker sig dessutom veta vart hon ska vända 
sig ifråga om olika problem som kan uppstå i det dagliga arbetet: ”Krånglar en 
elev så vänder jag mig till läraren, krånglar en lärare vänder jag mig till 
rektorn, krånglar biblioteksrelaterade saker vänder jag mig till Monika Holm 
som stöttar mig och tar upp frågor med rektorerna”. 
 
För kunna erbjuda alla på skolan möjligheten att känna delaktighet i 
biblioteksverksamheten finns det numera två biblioteksråd med möten var 
tredje vecka. I varje klass på skolan finns två så kallade 
elevbiblioteksassistenter som har till uppgift att hålla biblioteket i ordning. 
Samarbetet med rektorn är gott och bibliotekarien har turen att arbeta på en 
skola med en rektor som inser vikten av ett fungerande skolbibliotek. 
 
När det gäller samarbete och roll är följande hämtat ur detta skolbiblioteks 
handlingsplan (se även bilaga 5): ”För att tidigare mål ska gå att genomföra 
krävs ett fungerande samarbete mellan bibliotekarie, skolans pedagogiska 
personal och rektor. Det är upp till rektorn att det ges tid för samarbete mellan 
bibliotekarie och pedagoger. Ett viktigt mål är att elever och lärare ska se 
biblioteket som en självklar pedagogisk resurs för att eleverna ska uppnå 
läroplanens mål. Detta kräver att bibliotekarie och lärare har fungerande och 
kontinuerliga samtal samt att bibliotekarien ges möjlighet att ta del av 
pedagogernas planering i god tid. Bibliotekarien har till uppgift att på 
onsdagskonferensen hålla såväl rektor som pedagogiska personal uppdaterad 
gällande vad som händer inom biblioteksverksamheten. Bibliotekarien har en 
stående punkt på denna dagordning. Biblioteksgruppens möten kommer med 
start vårterminen 2007 att regelbundet finnas med på konferensschemat som 
läggs vid terminsstarten.  
 
5.1.4.5 Biblioteket 
 
Skolan är en enplansskola och biblioteket är mycket centralt beläget, mittemot 
matsalen. Det är ett så kallat strumplästbibliotek vilket innebär att man kan gå 
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till biblioteket utan att behöva ta på sig korna, närheten är viktig. Bibliotekarien 
är mycket nöjd med biblioteket som rum och sin egen arbetsplats där. 
Biblioteket kännetecknas av varma färger och högt i tak, lokalen är ljus och ger 
ett trivsamt intryck. Det finns gott om sittplatser för eleverna och nyligen 
installerades i lokalen en så kallad interaktiv tavla som bibliotekarien använder 
vid undervisning i bibliotekskunskap. Bokprat och annan biblioteksrelaterad 
undervisning sker inne i skolbiblioteket. Klassuppsättningar finns i biblioteket. 
 
5.2 Fall 2: Varberg 
 
I Varbergs kommun, med en folkmängd på totalt 56 114 invånare, finns sexton 
grundskolor med indelning i F-9 samt fem mindre skolor i varierande storlek 
med F-3, F-5 eller F-6. Förutom dessa finns tre mindre friskolor. Fyra av F-9 
skolorna har integrerade folk- och skolbibliotek och de små skolorna försörjs 
biblioteksmässigt av bokbussen samt bibliotekarier från de integrerade 
biblioteken som kommer till dem och har bokprat. Återstår gör tolv skolor som 
har skolbibliotek bemannade med skolbibliotekarier.  
 
Före år 2000 var dessa skolors bibliotek av skiftande kvalitet och inte alltid 
bemannade vare sig med bibliotekarie eller med lärare. Med anledning av detta 
inleddes i början av år 2000, på initiativ av chefen för folkbiblioteket och med 
stöd av pengar från Kulturrådet, ett skolbiblioteksprojektprojekt. Detta projekt 
innebar att alla F-9 skolors skolbibliotek skulle komma att bemannas med 
fackutbildade bibliotekarier. Genom ett samverkansavtal (se bilaga 2) 
beslutades att Barn- och utbildningsförvaltningen skulle avsätta medel för den 
del av bibliotekarietjänsterna som var placerade på skolbiblioteket och Kultur- 
och fritidsförvaltningen den del av tjänsterna som var placerade på något av 
kommunbiblioteken. På så sätt skulle biblioteksverksamheten kopplas ihop 
över kommunen och bibliotekarierna på skolorna skulle ingå i den större 
bibliotekariegemenskapen. Detta startade på tre skolor och skulle genomföras 
under en period av några år och det som då var ett projekt permanentades 2003 
och är nu helt genomfört.   
 
5.2.1 Intervju med verksamhetschef 
 
Verksamhetschef för skolbiblioteken är Varbergs kommuns förvaltningschef på 
Barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
Från och med 2001 samarbetar Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) med 
Kultur- och fritidsförvaltningen (KOF) när det gäller skolbibliotek. Detta 
innebär att alla F-9 skolor har en skolbibliotekarie på 50 %, det vill säga 20 
timmar per vecka. Det blir totalt ett antal timmar som slutligen bestäms av 
BUF. Det är därefter bibliotekschefens ansvar att fördela tjänsterna till de olika 
skolbiblioteken i kommunen. Betalningsansvaret för dessa tjänster delas lika 
mellan de båda förvaltningarna. Medel till detta tas från BUF centralt samtidigt 
som även anslag för medier till skolbibliotek debiteras centralt från BUF. Detta 
är uträknat efter antal elever och fördelas genom Skolbibliotekscentralen.   
 
En organisationsförändring inom BUF genomfördes nyligen vilket innebar att 
distriktscheferna togs bort. En grundprincip är att ge liknande förutsättningar 
för alla elever. Den nya organisationen innebär att man arbetar i team med 
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möte varje vecka. Där diskuteras resursfrågor, pedagogiska frågor och 
liknande. Genom det faktum att BUF har en internbudget trycks ansvaret ner 
till rektorerna. Ju närmare verksamheten besluten tas, desto effektivare blir 
arbetet. Vid denna intervju framkommer i sammanhanget att 
verksamhetschefen inte är helt insatt i hur skolbiblioteksverksamheten i detalj 
är organiserad. Han känner heller inte till målen för skolbiblioteken. Vi kan i 
samband med detta konstatera att det inte var helt enkelt att reda ut hur denna 
organisation i detalj är uppbyggd men för att illustrera hur 
skolbiblioteksorganisationen ser ut i Varberg har vi sammanställt figuren 
nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figur 3 
 
 
Beslutsväg: kommunfullmäktige – nämnd – förvaltning – rektorer  
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för 49 % av den samlade budgeten i 
kommunen. 
 
Gällande skolbibliotekens betydelse menar denne förvaltningschef att detta 
främst rör sig kring det faktum att skolbibliotek skall vara en betydande del av 
lärandet för eleven. Han betonar i sammanhanget att definitionen bibliotek bör 
vara ett vidare begrepp och att böcker samt datorer skall vara likvärdiga källor 
för informationshämtning. Detta bör endast betraktas som skilda sätt med vilka 
man möter elevers olika behov. Boken som sådan är viktig som företeelse och 
det är betydande med böcker i unga år för att bidra till att stimulera läsintresset 
och det är känt att skönlitteratur ökar förståelsen för omvärlden. Rektorerna 
ansvarar för de pedagogiska målen med eleven i centrum. Förvaltningschefen 
är av åsikten att det inte är föredömligt med lärare med ansvar för 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Skolbiblioteksorganisation, Varbergs kommun 

Anläggningar 

6 bibliotekfilialer, integrerade 

Bokbuss 

Campusbiblioteket 

Administration 

Ekonomi 

3 teamledare 

Kulturskolechef 

Fritidsgårdar 

Förvaltningschef 

3 lärprocessledare 

8 rektorsteam 

48 Rektorer inklusive 
förskolan Kvallitet och utveckling 

Samordnare skolbibliotekscentralen 

Skolbibliotek 

Bibliotekschef 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Huvudbibliotek 

12 st skolbibliotekarier 



 
 

50

skolbiblioteken utan förespråkar istället utbildade bibliotekarier, han ser detta 
som en kvalitetsfråga. Han understryker logiken i att bibliotekarier som 
yrkesgrupp är kopplade till Kultur- och fritidsförvaltningen då en sådan 
koppling till folkbiblioteket innebär en kvalitetssäkring. Detta då det är en 
direkt fördel att möta andra inom yrkesgruppen för att kunna samarbeta och 
skapa yrkesmässiga kontakter. Han menar att resultatet för verksamheten blir 
det samma oavsett organisation. Huvudsaken är att det blir likvärdigt för 
eleverna i hela kommunen och att funktionen är viktigast snarare än chefskapet 
som sådant. Han anser att det bästa konceptet i sammanhanget är 
skolbiblioteket som ett nav i skolan, det som tidigare gick under benämningen 
mediatek. Organisationen i skolan bygger på samarbete och att hjälpa varandra 
samt att tillsammans stödja processer av lärande.  

                                                           
5.2.2 Intervju med ansvarig för skolbibliotekscentralen 
 
Vad gäller tjänst utgörs denna av en 1:e bibliotekarietjänst på 10 timmar 
förlagd till Skolbibliotekscentralen (SBC) med anställning av Kultur- och 
fritidsförvaltningen och lön för dessa timmar från Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Närmaste chef, när det gäller skolbiblioteksfrågor, på 
SBC är en av teamledarna på Barn- och utbildningsförvaltningen som i sin tur 
är underställd förvaltningschefen (se figur föregående sida). Den andra delen 
av tjänsten (30 timmar) är förlagd till en av kommunens biblioteksfilialer och 
betalas av Kultur- och fritidsförvaltningen, närmaste chef är bibliotekschefen.  
 
5.2.2.1 Arbetsuppgifter  
 
Arbetet på SBC är förlagd till fredagar och varannan torsdag. 
Arbetsuppgifterna består i att ha det ekonomiska ansvaret för alla 
skolbiblioteken, när det gäller att fördela anslag, och betala fakturor. Arbetet 
innebär också att vara back up till alla, men framför allt de fem småskolor som 
saknar bibliotekarie, och att hjälpa dem med plastning och lagning, samt att 
vara samordnare för skolbibliotekarierna när det gäller möten, kurser och att 
ordna författarbesök. Hon har även ett övergripande ansvar för skolbibliotekens 
datasystem (Freelib). Anslaget till SBC för 2008 är 60 000 kronor och varje 
skolbibliotek får varje år får förutom ett grundbidrag på 3000 kronor ett 
medieanslag på 80 kronor per elev. Detta anslag höjs varje år med 1 %. 
Arbetsområdet inbegriper även de skolbibliotek som är integrerade med 
folkbiblioteket framför allt gällande anslagsfördelningen.  
 
5.2.2.2 Organisation  
 
Alla skolbibliotekarier är anställda 50 % av Kultur- och fritidsförvaltningen de 
enskilda tjänsterna kan dock skilja sig åt något. Avsikten är att 25 % av tjänsten 
skall vara förlagd till skolorna och 25 % till något av kommunbiblioteken 
vilket resulterar i ett genomsnitt på 10 timmar per vecka på skolan utslaget på 
hela året. I praktiken innebär detta att under terminerna läggs 12 timmar per 
vecka i skolan och 8 timmar per vecka på kommunbiblioteket eller dess filialer. 
Flertalet bibliotekarier har upptill detta, en tjänst alternativt ett vikariat på 
Varbergs bibliotek eller på någon biblioteksfilial i kommunen. Sommartid 
tjänstgör bibliotekarierna enbart på kommunbiblioteken.  
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Då skolbibliotekarierna är anställda av Kultur- och fritidsförvaltningen är deras 
chef bibliotekschefen på folkbiblioteket när det gäller själva tjänsten. Gällande 
sådant som rör skolan eller skolbiblioteket är det dock rektorerna eller Barn- 
och utbildningsförvaltningen som har ansvaret. Det är något splittrat när det rör 
intresset för skolbiblioteksverksamheten från chefernas sida. Vilket resulterar i 
avsaknad av feedback från såväl skolans som folkbibliotekets sida. Det är svårt 
att se fördelar med att arbeta i skolan och att samtidigt vara anställd av 
biblioteket. Som bibliotekarie kommer man utifrån och har inte mycket att säga 
till när det gäller skolverksamheten. Möjligen hade detta varit enklare med 
enbart en organisatorisk tillhörighet, kanske hade det då skapats en klarare 
organisation med större möjligheter att påverka skolbibliotekens situation. En 
nackdel med att ha en organisation endast genom skolan är möjligen själva 
osäkerheten och ovissheten för att de enskilda skolorna genom att då de 
exempelvis får sämre ekonomi kan detta medföra minskade resurser till 
skolbiblioteket. 
 
5.2.2.3 Mål för skolbiblioteksverksamheten 
 
Lokala biblioteksmål för skolbiblioteksverksamhet (se bilaga 3) är sedan några 
år tillbaka utarbetade av bibliotekarien på SBC i samarbete med barn- och 
ungdomsbibliotekarien på folkbiblioteket. I dessa mål står att ”Skolbiblioteket 
är en del av skolan och skall vara en pedagogisk resurs för att skolans mål skall 
uppnås. Alla elever skall känna sig hemma bland böcker och bli förtrogna med 
bibliotek”. För att nå detta skall skolbiblioteket stimulera och ge lust till 
upplevelseläsning, utveckla elevernas nyfikenhet till att söka och använda 
information med hjälp av bibliotekets resurser. Skolbibliotekarierna skall också 
i samarbete med lärarna utveckla användningen av skolbiblioteket.  
Det betonas att skolbiblioteket skall ha en fackutbildad bibliotekarie som 
tjänstgör minst 12 timmar per vecka under terminerna. Skolbiblioteket skall 
vara centralt placerat och det skall tilldelas tillräckligt med resurser för att 
möjliggöra ett undersökande och problemorienterat arbetssätt.  
 
5.2.2.4 Samarbete och roll 
 
Lärarnas och skolledarnas syn på skolbiblioteken har förbättrats när de märker 
vilken resurs ett skolbibliotek kan vara. På de flesta skolor används 
skolbiblioteken väldigt mycket och för de större skolorna räcker inte 12 
bibliotekarietimmar per vecka för att kunna leva upp till de mål som är satta. 
Skillnaden i storlek på skolorna skiljer sig mycket, allt ifrån den minsta skolan 
med 171 elever till den största med 536 elever. Ändå är fördelningen av 
tjänster lika på samtliga skolor. Några få skolbibliotekarier har hjälp av annan 
personal i biblioteket. Skolbibliotekarierna får prioritera så att det flytande 
arbetet fungerar väl. Det viktigaste är dock att finnas där, att serva eleverna så 
att de hittar vad de behöver samt att hjälpa lärarna med diverse teman.  
 
5.2.3 Intervju med bibliotekarie Bläshammars skola 
 
Bläshammars skola är en landsortsskola med F-9 indelning som har omkring 
299 elever. På denna skola finns ett skolbibliotek med 27 000 kronor i anslag år 
2008, och totalt 3 987 titlar. Utlåningsstatistiken uppgick under läsåret 
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2007/2008, tom april, till totalt 5280 lån och ett nytt datasystem, Freelib, 
installerades våren 2007. 
 
5.2.3.1 Tjänst 
 
Barnbibliotekarietjänsten på folkbiblioteket är fördelad till 75 % och 
skolbibliotekstjänsten omfattar 25 %. I praktiken, menar bibliotekarien, så 
delas dock tiden relativt lika mellan dessa två arbetsplatser. Hon anser att den 
tid som är lagt till skolan är tillräcklig i förhållande till skolans storlek: ”…man 
skulle kunna vara mer på skolan, men det skulle i så fall vara på en större 
skola”. 
 
5.2.3.2 Organisation 
 
Bibliotekarien är anställd av kultur- och fritidsförvaltningen vilket innebär att 
pengarna för den del av tjänsten som är förlagd direkt till skolan kommer från 
barn- och utbildningsförvaltningen till kultur och fritidsförvaltningen. Anslaget 
betalas ut av kultur och fritidsförvaltningen via skolbibliotekscentralen och 
lönesättande chef är folkbibliotekets bibliotekschef. Bibliotekarien ser dock 
även skolans rektor som sin chef. 
 
Bibliotekarien känner inte till några mål för verksamheten och det finns inte 
heller någon lokal handlingsplan för skolbiblioteket. Vid frånvaro ersätts hon 
inte av vikarie och det är någonting som hon anser vara ett stort problem. 
 
När vi frågar bibliotekarien vart hon vänder sig om hon till biblioteket behöver 
exempelvis en ny bokhylla svarar hon: ”Då blinkar jag mot rektorn (skratt), om 
jag kan motivera mig väldigt, väldigt, väldigt väl så får jag väl en ny hylla… 
jag skulle inte be om någonting som jag inte verkligen behöver, så känner jag. 
Man är ju en del av personalen där så man veta att pengarna ska räcka till alla”. 
Bibliotekarien känner sig varken prioriterad eller oprioriterad i detta 
sammanhang och hon upplever att det överlag fungerar tämligen bra. 
 
5.2.3.3 Arbetsuppgifter 
 
Biblioteket håller öppet två dagar i veckan mellan klockan 8.30 – 15.00.  
Bibliotekarien arbetar ensam på skolbiblioteket och har bestämda tider för 
kafferast samt lunch, då hon stänger biblioteket, vilket respekteras av såväl 
elever som lärare. Den senaste tiden har det dock diskuterats att bibliotekarien 
ska få hjälp av en assistent som kan vara på skolan genom en 
arbetsmarknadsåtgärd. I och med detta kan möjlighet ges att hålla biblioteket 
öppet under de dagar då skolbiblioteket idag är obemannat. Detta förutsätter 
dock att en sådan eventuell assistent först får utbildning i hur 
bibliotekssystemet fungerar. De dagar då biblioteket inte är öppet kan eleverna 
idag låna i sällskap av en vuxen. Den vuxne antecknar vid aktuellt lånetillfälle 
vilka böcker som har lånas samt av vem, detta på en lista som bibliotekarien 
lagt ut på lånedisken. 
 
Till skolbiblioteket kommer klasserna F 1-6 på schemalagda besök varje vecka, 
detta sker klassvis i sällskap av lärare. Upptill dessa schemalagda besök 
kommer också eleverna spontant och gärna vid andra tillfällen under 
skolveckan: ”De kommer jämt, ska hälsa när de är på väg till maten, ska titta på 
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datorn, ska sitta i knäet, ska berätta historier och så lånar de ju böcker också”. 
De äldre eleverna i år 6-9 blir ofta skickade till biblioteket av lärare under vissa 
tider, gruppvis eller klassvis men även dessa äldre elever besöker gärna 
biblioteket spontant.  
 
Inköp görs av bibliotekarien själv via lokal bokhandel, Boktjänst eller Btj. Hon 
gör inköp så fort det kommer någonting nytt samt bevakar nyutgivningar 
genom att titta på förlagens hemsidor, läsa Btj-listan och genom direkta besöka 
i den lokala bokhandeln. Inköpsförslag ges av både lärare och elever. 
Faktaboksbeståndet är enligt bibliotekarien den del av beståndet som tar längst 
tid att bygga upp. Detta då det är svårt och tidskrävande att skapa ett varierande 
utbud av sådana böcker för barn och ungdom. 
 
Den intervjuade bibliotekarien tycker att anslaget är tillräckligt för inköp av 
sådan skönlitteratur som behövs. Möjligtvis hade det dock varit önskvärt med 
ett större anslag för prenumeration på NE online samt för att möjliggöra inköp 
av ett antal större uppslagsverk. Till skolbiblioteket lånar hon regelbundet och 
ofta in böcker från folkbiblioteket: ”Ja, jättemycket, jag släpar kassar… det jag 
släpar är dels lästräningsböcker för de låga åldrarna för att de ska kunna ha 
uppsättningar i klassrummen under några veckor och så är det om de ska ha 
något temaarbete”. 
 
När det gäller de praktiska arbetsuppgifterna menar hon: ”Barnen tror att jag 
har gått fyra år på högskola bara för att sitta och plasta böcker.” Mycket av den 
faktiska arbetstiden läggs i praktiken till utlån, återlämning, bokuppsättning, 
inköp, plastning, katalogisering, hålla ordning i hyllorna samt utskick av 
kravlistor. En annan stor del av arbetet är att rekommendera böcker och att 
hålla i bokprat: ”jag vill ha en bra bok jag vill ha en ny bok, jag vill ha en bok 
som jag inte har läst, jag vill ha en lättläst bok…allt möjligt, detta är en av de 
stora uppgifterna”. Bibliotekarien anser i sammanhanget att arbetet på skolan är 
betydligt mer intensivt jämfört med det på folkbiblioteket. 
 
5.2.3.4 Samarbete och roll 
 
Fördelar med att även arbeta på folkbiblioteket är att kunna låna med böcker 
därifrån till skolan. En annan fördel är att hon kan ha visningar av 
stadsbiblioteket på tider som passar både henne och skolan. Det är ett flexibelt 
sätt att arbeta. Hon drar även nytta av erfarenheterna från skolbiblioteket i 
arbetet på folkbiblioteket, på så vis att hon vet vilka böcker eleverna läser i 
olika åldrar. På skolan ger eleverna mer direkta beskrivningar om varför det 
tycker om vissa böcker och det kan hon dra nytta av när det gäller boktips i 
andra situationer: ”Som skolbibliotekarie lär man känna barn olika åldrar och 
man vet ungefär vad de brukar gilla. Men det finns även nackdelar med att ha 
två arbetsplatser.  
 
Det kan bli något splittrat och de uppgifterna jag har här på stadsbiblioteket kan 
ibland bli lidande. När jag arbetar ute på skolan har jag ingen telefon, så det är 
svårt om någon behöver nå mig”. En del av arbetsuppgifterna på 
folkbiblioteket ligger i att boka teatergrupper och då det på skolan endast finns 
en telefon som ligger utom växeln kan det bli svårt om någon behöva nå henne 
under dessa dagar. 
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När det gäller sina möjligheter att påverka sitt arbete och sin arbetssituation 
tror hon inte att det finns mycket mer att göra på den tid hon har. Om hon hade 
mer tid tror hon att hon som bibliotekarie skulle behövas mer som ett stöd ute i 
klasserna, visa hur de kan söka information via datorn samt kanske hålla i 
läsegrupper och läsprojekt. Men detta finns det alltså ingen tid till nu. 
Möjligtvis tror hon att det hade underlättat om hon hade haft hjälp i biblioteket, 
men det skulle samtidigt leda till förlust av viktiga direktkontakten med 
eleverna. ”Mycket tycker jag bygger på att man får en direktkontakt med varje 
elev och det är faktiskt så att det inte är bara bibliotekarie man är, utan 
yrkesvägledare och sjuksköterska och präst och kurator, ja allt på en gång”. 
 
Bibliotekariens roll i arbetslaget på skolan är den att hon är med på stormöte en 
gång i månaden och om det är någonting hon behöver veta om någon elevs 
bakgrund eller situation så anser hon att hon får reda på det. Hon upplever at de 
ser henne som en resurs i arbetet på skolan och att hon får det stöd och den 
respekt som hon behöver. Men samtidigt menar hon att det faktiskt tog 
omkring två läsår innan allt fungerade. ”Jag är en liten del som de inte märker 
så mycket av förrän den dag jag inte är där, tror jag, då stämmer det plötsligt 
inte”. Varje termin har de en så kallad uppstart på skolan som även 
bibliotekarien är inbjuden till. Vikten av att göra roliga saker tillsammans för 
att stärka gemenskapen: ”det gäller att bjuda till lite”… Bibliotekarien har 
ingen roll i undervisningen, däremot används själva biblioteket i detta syfte 
Men det är betydligt mer utlån av skönlitteratur samt läsfrämjande än vad det är 
faktasökning och informationssökning. Hon tror att lärarna är medvetna om 
vad biblioteket kan erbjuda och att de är jättelyckliga över att de har någon som 
sköter biblioteket. Hon trivs mycket bra på skolbiblioteket men anser dock att 
det är på folkbiblioteket hon har sin bas.  
 
5.2.3.5 Biblioteket 
 
Biblioteket är beläget i mitten av skolan, en mycket lyckad placering då alla 
passerar biblioteket när de har rast, ska gå och äta eller besöka expeditionerna. 
Bibliotekarien anser att lokalerna är förhållandevis bra även om hon önskar att 
själva biblioteksrummet vore något större så att eleverna fick plats att sitta lite 
mer avskärmat i lugn och ro. För att göra biblioteket till en mysig plats har 
bibliotekarien tagit dit sin gamla soffa någonting som blivit mycket uppskattat 
av eleverna. I biblioteket finns också tre bord där eleverna kan sitta och arbeta. 
 Vidare finns önskemål om förbättrad ljuddämpning då biblioteket har såväl 
klinkergolv som högt i tak. Dessutom har samtliga elever i år 9 sina skåp precis 
utanför dörren vilket leder till en mycket hög ljudvolym. Hon vill gärna ha 
dörren öppen då det ger ett mer välkomnande intryck. Bibliotekarien påpekar 
dessutom den bristfälliga ventilationen i lokalen. 
För att göra biblioteket till en lugnare plats har bibliotekarien valt att ta bort 
elevdatorerna. Tidigare kom eleverna in på rasterna och slogs om vem som 
skulle använda datorerna. Ibland behövde de dessutom använda datorerna när 
biblioteket inte var öppet och då glömde man ofta och låsa vilket i sin tur 
medförde att det blev stökigt. Nu är datorerna flyttade till grupprummen och 
detta fungerar mycket bättre. Bibliotekarien skulle gärna se nya hyllor i 
biblioteket, som det är nu finns det många olika slags hyllor som man har 
plockat ihop, många av dessa är opraktiska och rymmer väldigt lite böcker.  
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När det gäller bibliotekariens egen arbetsplats önskas bättre ljus samt ett höj- 
och sänkbart bord. Hon anser att det ultimata hade varit ett litet arbetsrum 
bakom en låst dörr där man kunde ha allt materiel stående framme efter 
arbetsdagens slut. Som det är nu måste hon låsa in allt vad gäller saxar, pennor 
och liknande i ett skåp. Det finns planer på att skolan ska byggas om i 
framtiden och önskemålet är då ett så kallat mediatek, att bibliotek och datasal 
ska finnas i angränsande lokaler. Skolan har köpt in några Daisy-spelare som 
de använder i specialundervisningen. Det har fungerat bra och eleverna älskar 
detta eftersom det är ungefär som att använda en freestyle. 
 
5.2.4 Intervju med bibliotekarie Påskbergsskolan 
 
Skolan ligger centralt i Varberg och var fram till 2001 en stor högstadieskola 
med upp till 6-7 parallella klasser i varje årskurs. Den hade sitt 
upptagningsområde både centralt och från skolor på landsbygden. År 2002 blev 
den totalrenoverad och utbyggd till F-9-skola med upptagningsområde endast 
centralt. Elevantalet är just nu 456 och de är uppdelade i två spår, röda 
respektive blå spåret, med klasser från F-9 och med en rektor i varje spår. 
Arbetslagen är indelade i F-2, 3-5 och 6-9. Skolan har både åldersblandade 
grupper (F-2 i ena spåret) och ”rena” klasser. 
 
5.2.4.1 Tjänst  
 
Bibliotekarien på skolan har en halvtidstjänst i skolbiblioteket vilket innebär 10 
timmar per vecka utslaget på hela året, inräknat sommarlovet då biblioteket är 
stängt. I praktiken innebär det 12 timmar per vecka i skolan under terminerna 
uppdelat på en hel dag (8 tim) och en halv (4 tim). Resterande timmar (8 tim) 
är förlagda till Varbergs bibliotek (4+4 tim). Dessa timmar skall läggas till att 
ha ett kortare pass (4 tim) i informationen (barn eller vuxen) och resterande tid 
(4 tim) utgörs av så kallad inre tid med arbete som exempelvis innebär att 
plocka ihop böcker till olika teman samt att beställa böcker. Hon har sina åtta 
timmar fördelade på ett pass i vuxeninformationen och fyra timmar med arbete 
mot vuxenstuderandes behov av bibliotek. ”Kanske skulle jag önska mera tid 
på skolan exempelvis 15 timmar och endast 5 timmar inre tid” säger hon. Hon 
har utöver detta en halvtidstjänst på ett filialbibliotek i kommunen. Under 
sommarlovet är tjänsten förlagd till Varbergs bibliotek med filialer. 
 
Hon har arbetat i kommunen sedan 1988 och på skolbiblioteket sedan 2001. Att 
ha flera arbetsplatser är egentligen en fördel. Att träffa kollegor som arbetar på 
bibliotek är nödvändigt då detta bidrar till god gemenskap, bokkännedom samt 
att ha någon att ”bolla” biblioteksfrågor med. Hon menar i sammanhanget att 
det vore isolerat att enbart arbeta på skolbiblioteket utan anknytning till 
folkbibliotek. Det blir inte samma samhörighet med lärarna då dessa tillhör en 
helt annan yrkeskategori men ”det finns delar i mitt arbete som går in i lärarnas 
och det är där vi kan mötas” menar hon. Skolbibliotekarierna träffas för möte 
en till två gånger per termin och eftersom hon arbetar även på folkbiblioteket är 
hon med på personalmöten där. Arbetsplatsträffar på skolan medverkar hon i 
vid behov, dock inte särskilt ofta.  
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5.2.4.2 Organisation 
 
Påskbergsskolan var den tredje skolan i kommunen som var med i projektet 
som innebar att alla F-9-skolor skulle ha skolbibliotekarier på halvtid. Det var 
ett gynnsamt klimat att starta i med positiva politiker och rektorer och med nya 
lokaler i en nyrenoverad skola. Året innan, när skolan byggdes om, planerades 
biblioteket och därmed vilka möbler, hyllor och andra inventarier som skulle 
komma att behövas. När bibliotekarien så fick sin tjänst var det bara att starta. 
Då detta var ett projekt i kommunen visste de dock inte hur länge det skulle 
vara, men det visade sig komma att permanentas relativt genomgående. 
Rektorn har sedan starten hävdat att ett bibliotek måste vara öppet varje dag för 
att fungera. Detta kom att resultera i att det förutom bibliotekarien idag även 
finns annan personal på biblioteket. De utgörs för närvarande av två 
deltidsarbetande lärare som tidigare varit sjukskrivna men av olika anledningar 
inte kunde gå tillbaka till sina ordinarie tjänster utan nu blivit placerade i 
biblioteket. Den ena har vid sidan av biblioteksarbetet även ansvar för skolans 
datorer och är dataansvarig och den andra undervisar några timmar per vecka i 
svenska två. Båda två har, även gällande andra arbetsuppgifter, sin stationering 
i biblioteket. Dataansvaret kräver mycket arbete, ”det blir nästan så att det tagit 
över” säger bibliotekarien. För att underlätta för bibliotekarien och för att 
biblioteket skall fungera väl finns där numera också en så kallad ”plusjobbare” 
som i sina arbetsuppgifter även har att till uppgift att göra diverse 
skrivuppgifter åt lärarna. Dessa totalt tre personer sköter löpande uppgifter i 
biblioteket, så som utlåning, återlämning, bokuppsättning samt, det viktigaste, 
att möjliggöra ett dagligt öppethållande av biblioteket. Bibliotekarien har 
utöver dessa uppgifter ansvar för bokprat, inköp, katalogisering och gallring. 
Eventuellt kommer de båda lärare som hjälper till i biblioteket att till hösten 
2008 sluta sina tjänster med anledning av pension. På grund av detta har 
rektorn aviserat att han önskar ytterligare en bibliotekarie med tio timmars 
tjänst per vecka som skall anställas och bekostas av skolan.  
 
Bibliotekarien är anställd av Kultur- och fritidsförvaltningen och övrig personal 
av Barn- och utbildningsförvaltningen. Detta innebär att chef för bibliotekarien 
är chefen på folkbiblioteket. Till henne vänder hon sig med frågor som gäller 
tjänsten, ledigheter och i viss mån kurser eller andra aktiviteter som ordnas av 
folkbiblioteket. När det gäller frågor som rör anslag, kurser eller att hon på 
något sätt behöver hjälp när det gäller skolbiblioteket vänder hon sig till den 
som är ansvarig för skolbibliotekscentralen. Med frågor rörande elever, 
inventarier eller annat som hör till skolan vänder hon sig till någon av 
rektorerna. Vikarier sätts inte in vid kortare sjukdom eller annan bortavaro. Vid 
längre frånvaro kan Varbergs bibliotek sätta in vikarie. Mål för 
skolbiblioteksarbete finns men inte någon handlingsplan.  
 
5.2.4.3 Arbetsuppgifter 
 
Bibliotekarien lägger upp sina arbetsuppgifter själv. Det viktigaste är att finnas 
tillhands i biblioteket. Att hjälpa eleverna att söka och hitta det de behöver i 
biblioteket är en också en viktig uppgift. Inköp och iordningställande av nya 
böcker tar mycket tid och detta får göras när det är lugnt i biblioteket. Inköp 
bestäms av bibliotekarien men ofta har lärarna önskemål om speciell litteratur. 
Klassuppsättningar köps inte in till biblioteket. Att tipsa om böcker samt att ha 
bokprat utgör en mycket stor del av arbetstiden. Bibliotekarien har bokprat med 
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i stort sett alla årskurser, någonting som sker regelbundet i år tre till sex men 
även på högstadiet enligt efterfrågan. För barn i förskoleklass samt i år 1 blir 
det inget bokprat dock besöks biblioteket en gång varje vecka av fritidsbarnen 
som kommer för att ta del av en sagostund. Vid dessa tillfällen följer ibland 
även de större barnen med. I år 2 är det snarare boktips som gäller och de 
erbjuds i samband med detta en deposition av böcker att ta med till 
klassrummet. Det blir överlag relativt mycket bokprat, i genomsnitt två till tre 
stycken per vecka.  
 
På lärarnas initiativ har bibliotekarien haft visningar av Varbergs bibliotek, 
denna termin för år 4 och 5. Detta för att eleverna i viss mån skall lära sig hitta 
men också för att få möjlighet att bekanta sig med miljön och därmed i större 
utsträckning använda biblioteket även på sin fritid. Alla elever i år 9 får en 
visning på stadsbiblioteket innan de börjar gymnasiet.   
 
Bibliotekarien ser arbetet på ett skolbibliotek som ett positivt, självständigt och 
roligt arbete. Det är en trivsam arbetsplats samt ett bra klimat att arbeta i 
tillägger hon. Det är ett öppet och fritt arbete samtidigt som det fungerar bra i 
kontakten med såväl arbetskamrater som lärare 
 
5.2.4.4 Samarbete och roll 
 
Bibliotekarien känner ett stort stöd från rektorerna och de är måna om 
biblioteket. Eftersom biblioteket under de senaste sex åren har kunnat hållas 
öppet hela skoldagen är rektorerna angelägna om att det skall finnas personal 
för detta även fortsättningsvis.  
 
Samarbetet med lärarna är väldigt olika då bibliotekarien arbetar på skolan 
ganska få timmar. En del lärare går ofta först och ”botaniserar” i biblioteket 
innan de kommer och frågar om hjälp men de flesta har bråttom och vänder sig 
direkt till bibliotekarien. Hon medverkar på personalmötet varje fredag 
morgon, vilket är mycket värdefullt då det vid dessa tillfällen finns möjlighet 
att träffa alla i personalgruppen. Vid mötet är det alltid någon som passar på att 
ställa frågor och att exempelvis planera in något bokprat. Bibliotekarien är inte 
med i arbetslagen och deltar heller inte i planeringen av själva undervisningen. 
Detta framförallt på grund av tidsbrist vilket leder till de inte har möjlighet att 
planera tillsammans. Bibliotekarien menar att det är omöjligt att nå alla men att 
det alltid finns någon i varje arbetslag som tar kontakt med henne vid behov. 
För att skapa en mer kontinuerlig kontakt med lärare och elever skulle det 
krävas mer tid ute på skolan.  
 
5.2.4.5 Biblioteket 
 
Före ombyggnaden av skolan fanns biblioteket i ett skyddsrum i källaren med 
nästan obefintliga fönster: ”Jag höll på att backa när jag fick se det” säger 
bibliotekarien. Bibliotekarien arbetade där i ett år innan ombyggnaden var klar 
och de år 2002 kunde flytta biblioteket till större lokaler. Dessa lokaler, där 
bildsalen tidigare låg, är belägen strax innanför skolans huvudentré. En 
placering som är utmärkt med tanke på det centrala läget i skolan, alldeles 
bredvid det stora ”torg” där eleverna ofta vistas och där många passerar på väg 
till matsal eller expedition. De nya lokalerna är ljusa, ändamålsenliga och 
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trevliga. En upprustning av inventarierna skedde också vid ombyggnaden i 
form av delvis nya hyllor och ny utlåningsdisk.   

      
Bibliotekslokalen är uppdelad på två rum. I det större rummet finns 
utlåningsdisk, datorer, facklitteratur samt skönlitteratur för de äldre barnen och 
i det mindre finns skönlitteratur för de mindre barnen samt en arbetsplats för 
bibliotekspersonalen. Här förvaras också de särskilda böcker som är ämnade 
för bokprat.   

      
Arbetsplatsen består av ett skrivbord med en dator. En arbetsplats som skall 
räcka till för alla fyra i personalen. Den var från början tänkt att användas av 
två personer, vilket hade varit rimligt. När nu personalen utökats är detta dock 
en alldeles för liten plats. Bibliotekarien förvarar sitt material i en fönsternisch. 
Utlåningsdisken är däremot väl tilltagen med en hög bänk att stå vid och en 
lägre med sittplats. Detta utgör en arbetsplats vid vilken alla nya böcker görs i 
utrustas. 
 
Eftersom det är öppet hela skoldagen mellan 8.00 och 15.00 och alltid 
bemannat så behövs egentligen inte schemalagda besök men eleverna, 
framförallt i de yngre åldrarna kommer ändå regelbundet i sällskap av lärare. 
De större eleverna kommer dock som till ett vanligt bibliotek, enskilt eller i 
grupp men också tillsammans med lärare om de exempelvis arbetar med något 
speciellt ämne och behöver hjälp med detta. 
 
Vid tillfällen då det egna beståndet är otillräckligt finns möjlighet att låna in 
från Varbergs bibliotek. Skolbibliotekarien hjälper också till med att plocka 
ihop böcker till klasserna inför något tema eller då en hel klass skall läsa en 
utvalt titel. Lärare och elever har även lånekort på folkbiblioteket och det är 
endast omkring tio minuters gångväg från skolan till Varbergs bibliotek. Såväl 
lärare som elever använder även folkbiblioteket då de flesta bor centralt och är 
vana vid att besöka biblioteket. Eleverna lånar dock det mesta på 
skolbiblioteket, även sådan skönlitteratur som de skall läsa på fritiden, de 
upplever detta som ett ”riktigt bibliotek”.  
 
Det finns för närvarande sex stycken datorer i biblioteket som eleverna kan 
använda. Några av dessa datorer fanns tidigare i en datasal men då eleverna 
inte kunde sköta detta och då det inte fanns personal som kunde ha uppsikt 
över dem, så är datorerna nu flyttade till biblioteket. Där det alltid finns 
personal och dessutom ofta även skolans dataansvariga lärare. Detta är en 
fördel för alla elever som glömt sitt lösenord eller om det inte datorerna 
fungerar på något annat sätt. Det är alltid fullt av elever vid datorerna och det 
kan bli mycket stökigt. Det är för närvarande endast på utlåningsdatorn som det 
går att söka i bibliotekets katalog. Detta är ingen gemensam katalog med 
folkbiblioteket men det går att söka där genom Varbergs biblioteks hemsida.  
Utanför biblioteket på det så kallade ”torget” finns ytterligare fem datorer, även 
dessa har bibliotekspersonalen uppsikt över. Ofta kommer eleverna klassvis 
och många av dem behöver hjälp av olika slag. Bibliotekarien håller vid behov 
i visningar för hela klasser i informationssökning.  
 
Beståndet uppgick år 2007 till 11 041 exemplar, inräknat både vuxen- och 
barnböcker. Användningen av faktaböcker har minskat och omkring två 
tredjedelar av de böcker som lånas ut är skönlitteratur. Eleverna använder 
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numera Internet i stor utsträckning dock ser lärarna gärna att de i första hand 
använder böcker. Uppslagsverk finns i biblioteket men det vore önskvärt med 
Nationalencyklopedin även som databas. De yngre barnen, från år 1 till 3, läser 
däremot mycket faktaböcker då de forskar regelbundet om djur och natur. Det 
köps in en mindre del vuxenlitteratur (skönlitteratur) för lärare och övrig 
personal. Anslag för inköp av böcker är tillräckligt och utgörs för närvarande 
av åttio kronor per elev och år, för 2008 sammanlagt 39 500 kronor. Under 
läsåret 2007-2008 uppgick bibliotekets utlåningsstatistik till totalt 5726 
utlånade titlar. I början av 2007 ersattes datasystemet Bibliomatic ut mot det 
webbaserade systemet Freelib.  

 
6. Analys och diskussion 
Vi har genom intervjuer samt studier av internmaterial i två fallstudier tagit 
reda på hur verksamheterna i de två kommunerna ser ut. I analysen utgår vi 
ifrån de begrepp som vi tidigare använt oss av i denna uppsats, nämligen 
organisation och ledning, mål, resurser, roll och samarbete samt 
skolbibliotekets funktion. När vi nedan kallar något för Varberg alternativt 
Växjö avser vi respektive kommuns skolbiblioteksorganisation. 

6.1 Organisation och ledning 

Hur är då skolbiblioteken i de två kommunerna placerade på 
organisationskartan? De två fall som i denna uppsats studeras har enligt ovan 
olika huvudmän för sin skolbiblioteksverksamhet (se figur 1 och 2).  Vid 
intervjuerna framkommer att i Växjö är bibliotekarierna anställda genom 
Skolbiblioteksforum utgör en egen enhet inom Skol- och 
barnomsorgsförvaltningen. Rektorerna på respektive skola ansvarar för lokaler 
och inventarier samt för budget när det gäller bokanslag och 30 % av 
bibliotekariens lön. Denna organisationsform innebär att rektorerna har ett stort 
ansvar för skolbiblioteken då man arbetar efter ett resursfördelningssystem och 
delar ut relativt lite pengar centralt. Jacobsen & Thorsvik understryker i 
sammanhanget det faktum att offentliga organisationer måsta vara 
kostnadseffektiva men att sambandet mellan mål och medel ofta är oklara. Den 
offentliga organisationen måste också innehålla sådana delar som inte är 
lönsamma (1998, s. 55-56). Sådant som man betalar för är man ofta mer 
angelägen att det skall fungera på ett så bra sätt som möjligt. Det blir av denna 
anledning av största vikt att sätta upp mål, göra handlingsplaner samt att 
utvärdera verksamheten. Verksamhetschefen anser att ansvaret i stor 
utsträckning skall ligga på rektorsnivå vilket innebär att skolbiblioteken i och 
med detta blir beroende av skolans ekonomi och rektorernas syn på samt 
inställning till skolbibliotek, som är en del av övrig skolverksamhet. 
Rektorerna ges befogenhet att ändra antalet bibliotekstimmar för respektive 
bibliotekarie samt att höja och sänka bokanslag efter egen bedömning. Detta 
sker dock i regel inte utan en dialog med chefen för Skolbiblioteksforum men 
kan leda till att bibliotekarie och bibliotekspedagog måste prioritera vissa år.  

Rektorer och chefen för Skolbiblioteksforum är sådana mellanledare som enligt 
Jacobsen & Thorvik har till främsta uppgift ett kommunikationsansvar 
gentemot medarbetarna som innebär att de exempelvis skall informera om 
ekonomiska prioriteringar (1998, s. 386-387). Genom en heltidsanställd 
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bibliotekarie med större delen av sin arbetstid förlagd till skolan ges större 
möjlighet för denne att bli en del av skolans pedagogiska verksamhet. 
Verksamhetschefen i Växjö, som själv varit rektor, är engagerad i 
skolbiblioteksfrågor och mycket angelägen om att vara ute i själva 
verksamheten. Hon medverkar årligen vid utvärdering samt är insatt i mål- och 
handlingsplaner.  

Chefen för Skolbiblioteksforum befinner sig på samma organisationsnivå som 
rektorerna vilket innebär att beslutsvägarna därmed är korta vilket underlättar 
samarbete inom organisationen. Denne chef för vid behov dessutom enskild 
bibliotekaries talan gentemot rektorn. Genom uppföljning av hur 
skolbiblioteken fungerar får ledningen bättre kännedom om verksamheten. 
Enligt Jacobsen & Thorsvik finns tre huvudgrupper av ledarroller: 
interpersonella roller, informationsroller samt beslutsroller (1998, s. 391-394). 
Man kan säga att chefen för Skolbiblioteksforum innehar delar av alla dessa 
roller genom egenskap som: anförare, förbindelseled, informationsförmedlare, 
talesman, entreprenör, krislösare samt förhandlare.  

Varbergs skolbibliotekarier är anställda genom folkbiblioteket som ingår i 
Kultur- och fritidsförvaltningen. Skolbiblioteksverksamheten samordnas 
genom Skolbibliotekscentralen som fördelar det centralt beslutade anslaget och 
rektorerna har endast ansvaret över bibliotekslokalerna och dess inventarier. 
Jacobsen & Thorsvik tar i sammanhanget upp det faktum att det på senare år 
har blivit något av en trend att omvandla organisationer till så kallade 
divisionaliserade strukturer vilket innebär att avdelningar inom en organisation 
själva svarar för resursfördelning och ansvar för resultatet (1998, s. 68-74). 
Den del av skolbibliotekariernas lön som barn- och utbildningsförvaltningen 
står för uppgår till 30 % och betalas ut centralt. Eftersom två förvaltningar är 
inblandade i skolbiblioteksverksamheten innebär detta att skolbibliotekarierna 
arbetar inom såväl skolbibliotek som folkbibliotek. Fördelar med en sådan 
samverkan mellan förvaltningar är främst att bibliotekarierna ges möjlighet att 
ta del av folkbibliotekets samlade resurser samt ges kompetens och gemenskap 
inom den egna yrkeskåren. Jacobsen & Thorsvik påtalar i sammanhanget hur 
kommunikation gynnas av att träffas i det dagliga arbetet då det på detta sätt 
etableras personliga och sociala kontakter på arbetsplatsen. Dessa kontakter 
blir ett komplement till de formella kommunikationskanalerna (1998, s.276-
283). En koppling till folkbiblioteket kan bli skolbibliotekets styrka, att vara en 
stark egen yrkesgrupp. Detta bidrar till ett självständigt och fritt arbete med 
liten inblandning från rektorer och lärare. Man bestämmer själv. Men vem tar 
då egentligen ansvar för utvecklingen av skolbiblioteken i Varberg? Vid 
intervjuerna framkommer att bibliotekarierna har tre olika personer att vända 
sig till beroende på om det till exempel gäller personalärenden, lokal- och 
inventariefrågor eller ärenden som rör bok- och medieanslag. Detta upplevs av 
bibliotekarierna som tämligen oklara ansvars- och beslutsvägar. Man kan här 
urskilja olika ledare på tre skilda nivåer (Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 386-
387), den institutionella nivån med bibliotekschef och förvaltningschef, den 
administrativa nivån med rektorer och i viss mån samordnaren på 
Skolbibliotekscentralen samt den operativa nivån där vi framförallt ser 
samordnaren som ledare. På den senare nivån finns detaljerad kunskap om det 
dagliga arbetet och den sociala relationen till medarbetarna Vid intervjun med 
verksamhetschefen framkommer att även denne är osäker på vem som har 
vilket ansvar. Ju närmare verksamheten besluten tas desto mer förankrade visar 
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de sig bli i verkligheten. Folkbiblioteket har en tydlig organisation med 
kommunbibliotek länsbibliotek och med Statens kulturråd som samordnare. 
Denna tydliga organisation saknas helt när det gäller skolbibliotek vilket 
resulterar i dessa inte finns med vare sig inom skol- eller biblioteksområdet när 
det gäller utveckling och debatt. Samordnaren på Skolbibliotekscentralen i 
Varberg anser att det är tryggt att anslaget fördelas centralt och att 
bibliotekarierna är anställda genom folkbiblioteket. Skolbiblioteken påverkas 
på därigenom inte av enskilda skolors ekonomiska förutsättningar. När det 
gäller Varberg förekommer, för skolbiblioteksverksamhetens del, mycket lite 
feedback från såväl skolhåll som från bibliotekshåll. På den operativa 
ledarskapsnivån finns i de flesta fall en ledare med social relation till sina 
medarbetare som kan uppmuntra och motivera dessa. Sådana vänskapliga 
förhållanden kan dock resultera i svårigheter i att ge negativ feedback (1998, s. 
386-387). Vid skolbibliotekariemöten i Varberg medverkar ingen chef utan 
endast samordnaren som i egentlig mening inte har några befogenheter i att 
fatta beslut vilket kan leda till en trög organisation. Verksamhetschefen 
uttrycker att anställandet bibliotekarier i skolbiblioteket är en kvalitetsfråga 
samt att det är logiskt att de som yrkesgrupp är kopplade till folkbiblioteket.  

För att en organisation skall fungera krävs mål, organisationsstrukturer, 
samverkan mellan människor och ett samspel mellan organisation och omvärld. 
Ledningen för en organisation har stor betydelse för motivation i arbetet, 
fungerande relationer, gruppbildning samt för att nå uppsatta mål (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998 s. 386). 

Skolbiblioteket har en marginell betydelse i den stora organisation som skola 
och bibliotek utgör men är av stor betydelse för lärande och lässtimulans när 
det gäller eleverna i den lilla organisationen som skolbiblioteket utgör. Den 
organisatoriska tillhörigheten är ingen garanti för en väl fungerande 
verksamhet (Folkbiblioteksutredningen 1982). Av vår undersökning framgår, 
när det gäller organisation och ledning, att ett väl fungerande skolbibliotek ofta 
visar sig vara resultatet av en framsynt och drivande ledning samt en 
entusiastisk bibliotekarie.  

6.2 Mål 

Enligt Folkbiblioteksutredningen (1982) saknar skolbiblioteken till skillnad 
från folkbiblioteken ofta mål. Detta kan tänkas vara ett resultat av att 
skolbiblioteken i den stora organisationen inom skola och folkbibliotek ofta ses 
som marginell.  

Samtliga skolbibliotek i Växjö har utarbetade handlingsplaner och årligen 
skriver skolbibliotekarierna en kvalitetsredovisning. Bibliotekarierna utvecklar 
sina egna metoder och lägger upp sitt arbete i samarbete med lärare och 
arbetslag. Enligt Jacobsen & Thorsvik behövs mål för att få motivation i 
arbetet, för att ge riktlinjer, sätta gränser samt att fungera som beslutspremisser 
och utvärderingskriterium (1998, s. 44-46). Då en kommun helt saknar 
utarbetade mål med en verksamhet går denna verksamhet inte att utvärdera. En 
oklar ledning samt oklara mål kan resultera i att verksamheten kommer att 
utvecklas åt många olika håll vilket kan leda till större skillnader mellan 
skolbiblioteken. Mycket beror på bibliotekariens kontakter med ledning, rektor 
samt lärare. Detta kan leda till svårighet i att höja nivån på anslaget men 
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samtidigt finns det heller ingen risk att det sänks. I Växjö blir det en 
kvalitetssäkring från två håll, från såväl rektor som Skolbiblioteksforum. 

En av de två intervjuade skolbibliotekarierna i Varberg känner inte till att det 
finns lokala mål för skolbiblioteksverksamheten, den andra är förtrogen med 
målen men använder dem inte i sitt arbete. I UNESCO:s riktlinjer (2002) anges 
att det behövs handlingsplaner bestående av strategier, mål samt uppföljning 
för att skolbiblioteket skall bli framgångsrikt. Vi ställer oss i detta sammanhang 
frågan: blir resultatet en mer välfungerande verksamhet endast genom att 
målbeskrivningen är välformulerad? I boken Skolbibliotekets pedagogiska roll 
framhålls att många faktorer spelar in om skolbiblioteket blir en resurs i 
undervisningen och en av dessa faktorer är just mål för verksamheten. Det är 
av största vikt med mål på såväl nationell nivå som skolnivå och om 
skolbibliotek finns upptagna i skolans måldokument kan detta bli ett argument 
för att tilldelas resurser (Limberg 2003). I en offentlig organisation är målen 
ofta kontinuerliga vilket leder till svårigheter i att definiera vad som egentligen 
skall uppnås under en bestämd tid vilket resulterar i svårigheter att mäta om 
målen har uppnåtts (Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 55-56). 

Det visar sig att ingen av de två kommunerna som studerats i denna uppsats 
lever upp till UNESCO:s skolbiblioteksmanifest. Vi kan i intervjuerna dock 
skönja en medvetenhet om hur ett väl fungerande skolbibliotek bör vara samt 
en strävan efter att leva upp till det. Vi vill i sammanhanget hänvisa till 
IFLA/UNESCO:s praktiska riktlinjer för vad som behövs för ett effektivt och 
framgångsrikt skolbibliotek på sidan 27 i denna uppsats. 

6.3 Resurser 

Den offentliga organisationen är politiskt styrd vilket kan resultera i 
motsättningar mellan olika intressen så som exempelvis skola och bibliotek. 
Detta kan i sin tur leda till kompromisser när det gäller politiska målsättningar. 
Den offentliga organisationen skall vara kostnadseffektiv och samtidigt 
innehålla delar som inte är lönsamma (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 55-56). 
Resurserna skall vara tillräckliga och organisationen måste skapa 
förutsättningar så att de utnyttjas effektivt (1998, s. 240-265). Omvärlden 
måste känna att organisationen uträttar något viktigt men det är svårare att 
värdera organisationer som producerar tjänster än sådana som producerar varor 
(1998, s. 68-74). Bokanslaget i Växjö varierar enligt chefen för 
Skolbiblioteksforum mellan 65 till 140 konor per elev och år. 
Gustavslundsskolans bibliotekarie uppger dock att hennes anslag ligger på 220 
kronor och att detta skall täcka allt utom pennor, papper samt skrivböcker. Vad 
som ingår i biblioteksanslaget visar sig överlag vara något oklart. Ju mer 
resurser i form av till exempel bibliotekstimmar och bokanslag ett bibliotek får 
desto mer används det, det kan då upplevas att resurserna ändå är för små. I 
Växjö arbetar samtliga skolbibliotekarier heltid med placering på 
skolbiblioteket fyra dagar i veckan.  

Det framkommer att i Varberg är bokanslaget lika för samtliga skolbibliotek, 
80 kronor per elev, vilket höjs årligen med 1 %. Alla skolbibliotek i Varberg 
har samma antal bibliotekarietimmar innebärande 12 timmar per vecka oavsett 
skolstorlek. Det skiljer omkring 250 elever mellan den största och den minsta 
skolan i kommunen. Intervjumaterialet pekar på att om man i Varberg vill ha 
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ett ökat antal timmar i skolbiblioteket så blir detta på bekostnad av arbetet på 
folkbiblioteket och därigenom kan man förlora den värdefulla gemenskapen i 
yrkeskåren som denna organisationsform medför.  

Tre av de fyra för denna uppsats utvalda skolornas bibliotek ligger centralt 
placerade i skolbyggnaden och har en tilltalande utformning. Det fjärde, 
Arabyskolans bibliotek, ligger däremot längst ner i en korridor och består av 
två klassrum som slagits ihop till ett bibliotek. Utformningen av själva 
bibliotekslokalen kan visa vilken pedagogisk grundsyn skolan har. Att 
skolbibliotekets placering i skolan är av betydelse framhålls redan i 1946 års 
skolkommissions betänkande där det understryks att skolbiblioteket bör ligga 
just centralt i skolan (Limberg, 2003). 

6.4 Roll och samarbete 

I UNESCO:s riktlinjer (2000) framhålls vikten av att lärarna ser bibliotekarien 
som en jämbördig kollega och att samarbetet är grundläggande för att 
skolbiblioteksverksamheten skall fungera väl. I Växjö är kontakten med 
folkbiblioteket tämligen marginell och det kan, enligt verksamhetschefen, 
stundtals upplevas att det råder en konkurrens mellan folkbibliotek och 
modellbiblioteken. Det gäller dock att hitta vägar att mötas på och att inte ta 
arbetsuppgifter ifrån varandra utan snarare att hitta samverkansformer. 
Skolbibliotekarierna lånar in böcker av varandra men har även möjlighet att 
låna från folkbiblioteket genom internpost. I Växjö saknas i övrigt den för 
yrkesrollen så viktiga kopplingen till folkbiblioteket och därigenom går man 
miste om en helhetssyn på biblioteksförsörjningen för alla åldrar. I 
organisationen finns dock Skolbiblioteksforum som med sin storlek, 19 
bibliotekarier och biblioteksperspektiv från 1-16 år, har möjlighet att erbjuda 
fortbildning, samarbete och andra gemensamma forum. De har ett 
kommunövergripande uppdrag vilket innebär att bibliotekarierna även arbetar 
mot förskolorna vilket ger en helhetssyn från 0-16 år. Vi anser dock att en 
sådan modell möjligen kan vara svårare att arbeta efter i en mindre kommun.  

Varberg har genom det faktum att samtliga skolbibliotekarier även arbetar på 
folkbiblioteket en nära kontakt där. De medverkar på personalmöten och tar del 
av utbudet när det gäller kurser och kompetensutveckling som ordnas genom 
folkbiblioteket. Folkbiblioteksutredningen (1982) kom fram till att en fördel 
med att ha Kulturnämnden som huvudman är den tillgång som ges till 
folkbibliotekets stora bestånd av böcker samt att få del av den information som 
rör biblioteksområdet. I Varberg kan bibliotekarierna genom den webbaserade 
bibliotekskatalogen på ett överskådligt vis ta del av vad som finns inne och om 
det egna beståndet inte är tillräckligt går det även bra att använda 
folkbibliotekets resurser. En nackdel med detta är dock att bibliotekarierna 
själv får transportera böckerna till och från skolbiblioteket. I boken 
Folkbibliotekens samverkan med skolan hänvisar man till betänkandet 
Litteraturen i skolan (SOU 1973:1) där vikten av just samarbete mellan skol- 
och folkbibliotek betonas för att eleverna skall gå till biblioteket även på 
fritiden. Länken mellan skol- och folkbiblioteket anses vara viktig (1982, s. 17-
18). 

Ett gott förtroende mellan över- och underordnade samt en stödjande ledarstil 
medför en uppslutning kring målen och motverkar motstånd (Jacobsen & 
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Thorsvik, 1998, s. 240-256). Det är upp till rektorn att se till att det finns tid för 
samarbete mellan bibliotekarie och pedagoger säger bibliotekarien på 
Gustavslund. Hon informerar varje vecka rektorer och lärare om vad som 
händer inom biblioteksverksamheten. Ett hinder för samarbetet mellan 
bibliotekarier och lärare kan vara tidsbrist men även osäkerhet kring vilka 
roller de två grupperna har (Limberg, 2003). Växjös skolbibliotekarier blir en 
del av skolan i och med att de är med i arbetslag och har dessutom genom 
bibliotekspedagogen en kanal in i skolan. Varje skola har också en 
biblioteksgrupp bestående av bibliotekarie och lärare. Bibliotekarien bjuds in 
till ämneskonferenser och deltar i planering av teman. I SIA-utredningen (SOU 
1974:53) som presenteras i, Folkbibliotekets samverkan med skolan, ställs krav 
på skolbibliotekarierna att vara en resurs i undervisningen samt att delta i det 
undersökande arbetssättet på skolorna (1982, s. 164-165). I Varberg är det i 
större utsträckning upp till den enskilde bibliotekarien att göra ett bra arbete då 
det saknas övergripande mål, handlingsplaner och utvärdering vilket innebär ett 
stort enskilt ansvar. Det ställs höga krav på bibliotekarierna i Växjö genom 
handlingsplaner och mål som skall följas. Även de årliga 
kvalitetsredovisningarna kan tänkas bidra till kvalitetssäkring. 

Öppethållande och tillgänglighet är av största vikt när det gäller 
skolbiblioteksverksamhet. I detta avseende har bibliotekarien på Arabyskolan 
hjälp av en ”biblioteksvakt” vid sådana tillfällen då han behöver hålla lektioner 
i bibliotekskunskap, bokprat och liknande i en annan lokal. Han uttrycker i 
sammanhanget att det är önskvärt med större personaltäthet så bibliotekarien då 
i större utsträckning kunde ägna sig åt pedagogiskt biblioteksarbete. På 
Gustavslundsskolan sköter bibliotekspedagogen all bokuppsättning. Samtliga 
skolbibliotek i denna undersökning har i större eller mindre utsträckning 
schemalagda biblioteksbesök samtidigt som elever och lärare även kommer 
spontant till biblioteken. Påskbergsskolan i Varberg har hjälp i biblioteket flera 
dagar i veckan med det löpande arbetet ett system som dock är bräckligt då de 
personerna som arbetar där av olika anledningar är omplacerade till biblioteket 
på kortare eller längre tid. Bibliotekarien där har stöd från sin rektor då denne 
önskar och eftersträvar att skolan ska ha ett skolbibliotek som är tillgängligt 
hela skoldagen. Att kunna hålla öppet och att bibliotekarien samtidigt skall ges 
möjlighet att vara ute i klasserna för exempelvis bokprat samt att ägna sig åt 
biblioteksundervisning betraktas som en mycket stor fördel. Bibliotekarien på 
Bläshammars skola har ingen sådan hjälp i biblioteket och måste därför hålla 
stängt då hon av någon anledning behöver vara ute i skolan bland eleverna. 
Detta medför dessutom att biblioteket är helt stängt de tre dagar i veckan då 
hon arbetar på folkbiblioteket. Eleverna kan dessa dagar låna i sällskap av 
läraren som då noterar elevernas lån rent manuellt. Då bibliotekarien där endast 
arbetar 12 timmar per vecka i skolan kommer mycket denna tid att läggas på 
praktiskt och löpande arbete i biblioteket. Detta medför att lässtimulering och 
pedagogiskt arbete blir lidande. Hon försöker dock att prioritera bokprat och 
boktips till eleverna.  

6.5 Skolbibliotekets funktion 

I Varberg har bibliotekarierna endast en liten del av sin arbetstid förlagd till 
skolan. Bibliotekarien får därför lägga mycket energi på att bli en del av 
skolans arbetslag. Målen är inte klart förankrade men de vet vad som ska göras 
och skolbiblioteksverksamheten är väl fungerande. Vi tycker oss dock ana en 
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tendens till att det på skolbiblioteken i Varberg det är den kulturella och sociala 
funktionerna som överväger, snarare än den pedagogiska. Bibliotekariernas 
sociala roll är viktig och de får en mer direkt kontakt med eleverna då de inte är 
lärare med ansvar för läxor och betyg utan har helt andra roller. I Varberg ingår 
skolbibliotekarierna inte i arbetslagen men de upplever dock att lärarna ser 
biblioteket som resurser i undervisningen även om bibliotekarien inte har 
någon roll i själva undervisningen. Vid intervjuerna med skolbibliotekarierna i 
Varberg framkommer att det i denna kommun lånas ut betydligt med 
skönlitteratur än faktaböcker på skolbiblioteken. Malin Ögland (2002) betonar 
att vikten av att skolan vet vilken funktion skolbiblioteket har och att det finns 
en plan för detta. Det får inte bli en konkurrens mellan folkbibliotek och 
skolbibliotek. Skolbibliotekarierna behöver känna en trygghet i den 
organisation de tillhör.  I Folkbiblioteksutredningen (1982) poängteras i detta 
sammanhang hur viktigt det är att skolbiblioteken inte likställs med 
folkbibliotek utan att det även krävs andra funktioner så som pedagogiska, 
kulturpolitiska och sociala. Verksamhetschefen i Varberg menar att för att få 
ett fungerande skolbibliotek skall detta utgöra ett nav i skolan. Han betonar 
vikten av att lärare och bibliotekarier hjälper varandra i processer av lärande 
vilket tyder på en medvetenhet om att skolbiblioteket ska vara en del av 
skolans pedagogiska arbete. 

I Växjö har bibliotekarien hela sin arbetstid förlagd till skolan och eftersom 
rektorn har vissa befogenheter blir relationen dem emellan mer tydlig. Då 
bibliotekarien har tid avsatt för detta läggs en större del av arbetsuppgifterna 
till den pedagogiska delen av biblioteksverksamheten. Där kan man i större 
utsträckning än i Varberg inrikta sig på informationssökning samt 
biblioteksundervisning, någonting som kan tänkas resultera i att 
bibliotekarierna känner sig mer delaktiga i själva skolarbetet. I en rapport från 
Myndigheten för skolutveckling (2005:915) betonas vikten av skolbibliotekets 
pedagogiska funktion där skolbibliotekarierna förväntas bli en del i skolarbetet 
och som därmed kan medverka till att eleverna uppnår ett bra resultat. I 
Folkbibliotekets samverkan med skolan hänvisas till 1957 års skolberednings 
betänkande (Grundskolan 1961) där det understryks att skolbiblioteket skall 
användas både i undervisningen och för att främja läsintresse (1982, s. 151). Vi 
tar i teoridelen upp Loertschers taxonomi (1988) av bibliotekets funktion sedd 
ur ledningens synvinkel ur ett organisatoriskt perspektiv. Ur ledningens 
synvinkel tenderar det, enligt vår undersökning, vara den högsta nivån på 
skolbibliotekets funktion att se skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs i 
skolans pedagogiska utvecklingsarbete. På nästa nivå ses bibliotekarien som en 
integrerad del av skolans undervisningsresurs. På den näst lägsta nivån finner 
vi lämplig personal samt övriga resurser och på den lägsta nivån visar sig 
biblioteket vara ett basbibliotek där funktion och utseende inte är av betydelse.  

Vid närmare studier av intervjumaterialet noterar vi enligt ovan att det i de två 
fallen kan urskiljas två så kallade aspekter när det gäller skolbibliotekens 
funktion: Skolaspekten och Biblioteksaspekten. Med skolaspekten (Växjö) 
avser vi i denna uppsats att det är pedagogikdelen i den dagliga verksamheten 
på skolbiblioteket som överväger, medan det i biblioteksaspekten (Varberg) 
snarare är den läsfrämjande delen som dominerar. 
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7. Slutsatser 
 
Syftet denna uppsats har varit att med hjälp av fallstudier jämföra 
skolbiblioteksverksamhet i två olika kommunala kontexter för att se hur den 
övergripande kommunala organisationsformen påverkar och samspelar med 
den praktiska skolbiblioteksverksamheten. För att uppnå syftet utgår vi ifrån 
följande frågeställningar: Vilken betydelse tilldelas skolbiblioteken med tanke 
på ledning och mål, relaterat till skolbiblioteksorganisationen? Hur ser 
skolbibliotekens sammantagna resurser ut i de två fallen? Och hur ser det ut på 
skolbiblioteken i de två kommunerna när det gäller funktion, arbetsuppgifter, 
roller och samarbete? Avsikten med denna undersökning är inte att finna den 
bästa formen för organisation av skolbiblioteksverksamhet utan att studera två 
skilda fall och se på eventuella samband mellan vald organisationsform och 
den praktiska skolbiblioteksverksamheten i dessa fall.  
 
Skolbiblioteken är inte tänkta att vara avhängiga enbart av sin kommunala 
kontext utan skolbiblioteken som idé och verksamhet finns beskrivna i 
riktlinjer givna av UNESCO. Det finns sålunda en uttryckt viljeinriktning för 
vad skolbiblioteken i världen skall eller kan uppnå. Beskrivningen ovanstående 
beskrivning baserar sig på är gjord år 2008 och har viss generalitet men kan 
inte utan vidare generaliseras på alla svenska kommuner.  
 
När man som i Växjö har en organisation genom skol- och 
barnomsorgsförvaltningen visar sig detta påverkar skolbiblioteken på olika sätt. 
I denna organisationsform har rektorn på respektive skolbibliotek ett större 
ansvar för budget och bara en mindre del dessa pengar delas ut centralt av 
förvaltningen. Det framkommer av denna uppsats att skolledningen genom 
detta blir mer angelägen om att den verksamhet de betalar för fungerar 
tillfredsställande. Det blir viktigt att göra målbeskrivningar, handlingsplaner 
och utvärderingar. Genom rektorns inflytande och genom att bibliotekarierna är 
knutna till Skolbiblioteksforum bidrar detta till en kvalitetssäkring från två håll. 
Vilket också innebär att bibliotekarierna i stor utsträckning är beroende av 
skolans ekonomi samt rektorns syn på och inställning till skolbiblioteken. Av 
intervjuerna utläser vi att det gäller för skolbibliotekarien att visa på 
bibliotekets betydelse för att därmed kunna påverka ledningen till eventuella 
resurser i konkurrensen med övrig skolverksamhet. Risk för neddragning när 
det gäller anslag föreligger men samtidigt möjlighet till ökade resurser om 
skolan vill prioritera biblioteket i något speciellt område och om skolans 
ekonomi tillåter detta. Bibliotekarierna i Växjö menar i sambandet att de har en 
trygghet genom att det före genomförandet förändringar av detta slag krävs en 
dialog med Skolbiblioteksforum.  
 
Bibliotekarierna I Växjö är heltidsanställda med större delen av arbetstiden 
förlagd till skolbiblioteket. Intervjuerna visar att det med anledning av detta ges 
större möjlighet för bibliotekarien att bli en del av skolans pedagogiska 
verksamhet. Limbergs forskning pekar på just vikten av bibliotekariens 
pedagogiska roll (2003).  
 
Det förekommer variationer mellan skolbiblioteken inom kommunen, ett 
exempel som visar på detta är bland annat de stora skillnaderna när det gäller 
anslaget. Även det praktiska arbetet i biblioteken skiljer sig åt. Skolbiblioteken 
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är inga kopior av varandra och det är olika hur mycket hjälp bibliotekarierna 
har i skolbiblioteket. Alla skolbibliotek i Växjö har en bibliotekspedagog 
knuten till biblioteket, dessa lärare som samarbetar med bibliotekarien, blir en 
kontakt in i skolan. Bibliotekarien är dessutom med i något av arbetslagen på 
skolan och kan därigenom delta i den pedagogiska verksamheten på ett bra sätt. 
Bibliotekariens medverkan i det pedagogiska arbetet värderas mycket högt 
även i Loertschers taxonomi (1988).  
 
När man som i Varberg organiserar sin skolbiblioteksverksamhet genom två 
olika förvaltningar medför detta att ansvaret blir delat. Skolledningen har dock 
endast befogenhet när det gäller lokaler och inventarier men inte över 
skolbibliotekets verksamhet. De får då heller ingen insyn i verksamheten och 
saknar ansvar såväl målbeskrivningar och handlingsplaner som utvärderingar. 
Vid intervjuerna framkommer att det är upp till varje enskild bibliotekarie att 
efter bästa förmåga och utan möjlighet att påverka vare sig anslag eller 
bibliotekarietimmar göra det bästa av skolbiblioteksverksamheten. Vid 
intervjuerna framkommer i detta sammanhang också hur det dessutom blir en 
trygghet att skolledningen inte, på grund av exempelvis sämre ekonomi, kan 
sänka anslaget. Det visar sig att då två förvaltningar är inblandade i 
skolbibliotekens organisation blir det oklart vem som har det egentliga 
ansvaret. Bibliotekarierna vet vart de ska vända sig i olika frågor men det 
saknas övergripande mål, handlingsplaner och utvärderingar. Denna något 
oklara ansvarsfördelning medför också att beslutsvägarna blir mer invecklade.  
 
Samordnaren på skolbibliotekscentralen som har den största inblicken i 
skolbiblioteksverksamheten har inga befogenheter att fatta beslut. Hon har det 
ekonomiska ansvaret för fördelning av bokanslaget men det är 
skolbibliotekarierna själva som ansvarar för inköp och ser till att budgeten 
hålls. Gällande utveckling av skolbiblioteksverksamhet är det samordnaren på 
Skolbibliotekscentralen som har det största ansvaret. Hon får inte mycket 
feedback från vare sig ledningen på skolorna eller från folkbiblioteket. Vi 
konstaterar i samband med detta att trots att de inte har ansvar över 
skolbiblioteket, finns hos rektorerna ett intresse av att deras skolbibliotek 
fungerar eftersom biblioteken då kan bli en tillgång i undervisningen. 
 
Skolbibliotekariernas arbetstid på skolbiblioteket är begränsad, de har endast 
tolv timmar i skolan per vecka då allt arbete skall inrymmas.  Därför finns inte 
utrymme för mer än det löpande biblioteksarbetet, att söka av material för 
temaarbeten samt att bokprata. Enligt Loertschers taxonomi (1988) värderas 
dessa uppgifter relativt lågt då det pedagogiska arbetet på detta sätt blir lidande. 
Skolans storlek och elevantal har ingen betydelse för antalet 
bibliotekarietimmar, det är samma på alla skolor. För sådana skolor där 
bibliotekarien inte har någon hjälp i biblioteket, vilket är det vanligaste, blir 
resultatet att biblioteket stängs helt då bibliotekarien inte är i tjänst. På så sätt 
ges eleverna mindre möjlighet att arbeta på ett elevaktivt och undersökande 
sätt. I en sådan organisation finns heller ingen tid för planering och samarbete 
med lärare. Bibliotekarierna är inte heller med i skolans arbetslag och får 
därigenom ingen naturlig kontakt in i skolan.  
 
Av undersökningen framkommer att en organisation med koppling till 
folkbiblioteket har fördelar i form av att bibliotekarierna får ta del av 
resurserna som finns där, gemenskap med den egna yrkeskåren samt att man 
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får ta del av kompetensutveckling på biblioteksområdet. Av analysen kan vi se 
att det också ger en helhetssyn på biblioteksverksamheten. 
 
Den empiriska undersökningen antyder att oavsett vilken 
skolbiblioteksorganisation man väljer i en kommun har själva organisationen 
betydelse för hur verksamheten på skolbiblioteken ser ut. I uppsatsen 
framkommer att vilken organisation visar det sig att skolbibliotek har en 
marginell betydelse i den stora kommunala organisationen. De har dock stor 
betydelse i den lilla organisationen som inbegriper skola samt skolbibliotek när 
det gäller elevernas lärande och lässtimulans.  
 
Av tidigare forskning samt empiriskt material drar vi slutsatsen att det för 
Varbergs del är en styrka att tillhöra folkbiblioteksorganisationen. Svagheten 
ligger i att de skilda delarna i organisationen varken samarbetar eller har 
gemensamma mål för skolbiblioteksverksamheten vilket resulterar i att 
ansvarsfördelningen blir otydlig.  
 
Vi kommer i analysen fram till att ökade personalresurser till biblioteket från 
skolans sida skulle kunna bidra till ett ökat intresse och engagemang för 
biblioteket. Om bibliotekarier har färre timmar för praktiska biblioteksgöromål 
i skolbiblioteket skulle detta kunna medföra att tid frigörs till pedagogisk 
verksamhet, vilket Limberg (2003) anser vara en mycket viktig del av arbetet i 
skolbiblioteket. Samtidigt skulle detta medföra att bibliotekarien blev en 
naturlig kontakt in i skolan. När det gäller samarbete refererar Limberg till 
Loertschers bibliotekstaxonomi: ”De högre aktiva nivåerna kräver ett djupt och 
nära samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Det ger biblioteket en central 
plats i lärandet” (Limberg 2003). 
 
Historiskt sett har folkbiblioteken samarbetat i större eller mindre utsträckning 
(Folkbiblioteksutredningen 1982). I vår analys framkommer att Växjö har en 
stark koppling till skola och därmed den pedagogiska verksamheten men att 
deras svaghet ligger i mycket liten utsträckning samarbetar med folkbiblioteket 
och därmed går miste om folkbibliotekets stora bestånd, gemenskap i 
yrkeskåren och när det gäller att ta del av helhetssynen på bibliotek i stort. I 
och med att skolbibliotekarierna endast arbetar gentemot skolan har de endast 
en marginell koppling till folkbiblioteket vilket kan medföra en viss konkurrens 
dem emellan. Den organisatoriska styrkan ligger dock i att Skolbiblioteksforum 
är en egen enhet i Skol- och barnomsorgsförvaltningen och att det är en 
tillräckligt stor grupp för att få yrkesgemenskap och kompetensutveckling inom 
sitt område. Genom att vara en egen enhet tas bibliotekariernas intresse tillvara 
i den stora skolorganisationen.   
 
Vi drar slutsatsen att det finns två olika aspekter på skolbibliotekets funktion, 
var och en av dessa innebärande både för och nackdelar. I Växjö överväger 
skolaspekten och i Varberg visar sig biblioteksaspekten väga tyngst. Vi kan i 
denna uppsats även skönja att det som överväger i Växjö, där man har en 
skolbiblioteksverksamhet organiserad genom skol- och 
barnomsorgsförvaltningen, är skolaspekten som ett resultat av att 
bibliotekarierna medverkar i skolans arbetslag, de har en bibliotekspedagog 
som en kontakt in i skolan samt genom att de har tid till det pedagogiska 
arbetet. I Varberg, där skolbiblioteksverksamheten organiseras genom 
folkbiblioteket, visar sig biblioteksaspekten överväga genom att de där främst 
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arbetar med praktiska biblioteksgöromål samt läsfrämjande verksamhet men att 
tiden är otillräcklig för ett mera pedagogiskt biblioteksarbete. Undersökningen 
antyder att dessa inriktningar, som är våra tolkningar av skolbiblioteksfunktion, 
kan tänkas ha koppling till den skolbiblioteksorganisation man arbetar efter i en 
kommun. Vi anser dock att flera fördjupade fallstudier borde utföras för att nå 
en vidare generaliserbar kunskap i detta område. 
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Sammanfattning 
När vi ser på skolbibliotek ur ett organisatoriskt perspektiv är ledning, mål, 
resurser, roll och samarbete samt funktion centrala områden som vi avser att 
studera närmare. Vi väljer här att undersöka Varberg och Växjö kommun då 
dessa skiljer sig åt vad gäller sättet att organisera sin skolbiblioteksverksamhet.  

Syftet med uppsatsen är sålunda att med hjälp av fallstudier jämföra 
skolbiblioteksverksamhet i två olika kommunala kontexter för att se hur den 
övergripande kommunala organisationsformen påverkar och samspelar med 
den praktiska verkligheten. För att uppnå syftet ställer vi oss ett antal frågor: 
Vilken betydelse tilldelas skolbiblioteken med tanke på ledning och mål, 
relaterat till organisationen? Hur ser resurs- och ansvarsfördelningen ut i de två 
fallen? Hur ser det ut på skolbiblioteken i de två kommunerna när det gäller 
arbetsuppgifter, roller och samarbete?  
 
Vi väljer enligt ovan att studera två fall där vi intervjuar ett antal personer som 
vi tror kan uttala sig om skolbiblioteksverksamhet utifrån begrepp som ledning, 
mål, resursfördelning, roll och samarbete. Inledningsvis vill vi studera hur de 
två kommunerna organiserar sin skolbiblioteksverksamhet och för att få reda 
på detta intervjuar vi verksamhetschefer samt samordnare i de två 
kommunerna. Vi önskar dessutom ta reda på hur en sådan organisation 
påverkar skolbibliotekens verksamhet och för att få en bild av detta intervjuas 
skolbibliotekarier. Då denna uppsats är en fallstudie är vi medvetna om att inga 
generella slutsatser kan dras. Det som framkommer gäller därför endast för de 
två specifika fallen samt hur det ser ut där vid just den tidpunkt då själva 
undersökningen genomförs.  

Vi ger en tillbakablick där vi sammanfattar hur samarbetet mellan folk- och 
skolbibliotek utvecklats genom åren. När det gäller tidigare forskning fokuserar 
vi på David Loertschers bibliotekstaxonomi, skolbiblioteksmodeller samt 
Louise Limbergs forskning kring pedagogik och skola. Detta kapitel innehåller 
också regler och lagar som styr skolbiblioteken, bland annat UNESCO:s 
skolbiblioteksmanifest. Då vårt syfte är inriktat på organisation belyser vi det 
teoridelen organisationsteori. Här relateras till organisationsteoretikerna Dag 
Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik. 
 
Av den empiriska undersökningen framkommer att oavsett vilken 
skolbiblioteksorganisation man än väljer i en kommun visar det sig att 
organisationen är av betydelse för hur verksamheten på skolbiblioteken ser ut. I 
uppsatsen framkommer också att oavsett val av organisationsform visar sig 
skolbiblioteket ha en marginell betydelse i den stora organisationen inom skola 
och bibliotek. Skolbiblioteket är dock av stor betydelse i den mindre 
organisationen gällande elevernas lärande samt lässtimulans. Vi drar slutsatsen 
att det beroende på vald skolbiblioteksorganisation kan skönjas två olika 
aspekter på skolbibliotekets funktion där var och en av dessa kan innehålla 
både för och nackdelar. Vi drar i denna uppsats slutsatsen att i Växjö överväger 
skolaspekten och i Varberg visar sig biblioteksaspekten överväga. 
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