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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine how the introducing of 

municipal library plans has influenced some compulsory schools in 
Malmö. I wanted to know if the library plan is a possible way to improve 
the quality of the school library. 

 
 Through qualitative interviews with four school librarians and four 

headmasters, I investigate their knowledge of the library plan and their 
opinion of the possibilities to realize the directions of the plan. 

 
 The theoretical framework is based on a model of organizational culture 

by Bakka, Fivelsdal and Lindkvist. The model shows characteristic 
features of the local cultures of an organization, external as well as 
internal. As a complement I also use a model concerning the division of 
power between the lawmaker and the executor. 

 
 The result shows that very few among the staff at the schools are familiar 

with the municipal library plan. The librarians sometimes use the library 
plan as a support and a checklist in the daily work, but when it comes to 
the development of the school library, the library plan doesn’t play a 
crucial part. 

 
 The apprehension among most of the interviewee is that it is possible to 

implement the library plan in the long run. One of the reasons to the 
slowness is the local culture and the history and traditions of the Swedish 
schools. Differing vocational training and a lack of communication 
between teachers and librarians makes it difficult to learn from each other 
and for the teachers to take part of the library culture. The administrative 
machinery is another obstacle. The shortage of money and the great 
variety of tasks in the schools delay the implementation of the library 
plan. 
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1. Inledning 

Den som besöker ett folkbibliotek någonstans i Sverige idag, finner med all sannolikhet 
en kulturinstitution som i utformning och till funktion ser likartad ut var man än 
befinner sig. Skolbibliotek däremot, kan se väldigt olika ut, t o m inom en och samma 
kommun. Det kan vara ett låst rum med litteratur från 50-, 60- och 70-talet, dit klasser 
går då och då tillsammans med sin lärare. Det kan vara en lokal som är öppen under 
större delen av skoldagen, med varierade och aktuella medier på hyllorna och med en 
fackutbildad bibliotekarie som bistår eleverna. Eller också kan skolbiblioteket ha 
begränsade öppettider och bemannas sporadiskt av en lärare eller en omplacerad 
personal som utsetts till biblioteksansvarig. Ytterligare en variant är ett med 
folkbiblioteket integrerat skolbibliotek. 
 
I Sverige finns en bibliotekslag som omfattar alla bibliotekstyper. § 5 berör 
skolbibliotek: 
 

 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för 
att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 
behov av material för utbildningen. (SFS 1996:1596). 
 

I paragraferna 8 och 9 ges ytterligare direktiv åt skolbiblioteken. I dessa föreskrivs att 
skolbiblioteken ska vara utrustade med lämpliga medier för att främja språkutveckling 
och lässtimulans och att invandrare och funktionshindrade ska ägnas särskild 
uppmärksamhet (SFS 1996:1596). 
 
 Trots föreskrifterna i lagen kan vi alltså konstatera att folkbiblioteken, har en relativt 
jämn standard och kvalitet, medan skolbiblioteken varierar stort. Vad kan detta bero på? 
 
Skolbiblioteken lyder inte bara under bibliotekslagen, utan måste också följa de direktiv 
som finns i skollagen och läroplanerna. Här sker ett möte mellan skolans kultur och 
folkbibliotekets kultur. 
 
Bibliotekslagen liksom skollagen är en typ av lagar som ger relativt allmänna direktiv 
och kommunerna och de enskilda skolorna har förhållandevis stor frihet att själva 
utforma sin verksamhet. Lagarnas skrivningar om skolbibliotek är vagt formulerade och 
kanske har det inneburit osäkerhet och delade meningar om hur dessa ska organiseras 
och fungera. 
Folkbiblioteken har organisatoriskt en lång tradition och en fast struktur, något som 
skolbiblioteken saknar. Folk- och skolbibliotek har olika huvudmän, men också olika 
uppdrag. Primärt ska skolbiblioteken fylla två funktioner – de ska främja och utveckla 
elevers läsning och de ska vara informationsförmedlare. (Skolbiblioteken i Sverige 
1999, s. 8). Folkbiblioteket har andra uppdrag och riktar sig till en bred allmänhet. 
Tyvärr betraktar många skolledare och politiker skolbiblioteket som en filial till 
folkbiblioteket och förstår inte skolbibliotekets roll som pedagogiskt verktyg (Bemanna 
skolbiblioteken 2004, s. 7). 
 
År 2005 kom ett tillägg till bibliotekslagen som föreskrev Sveriges kommuner att 
upprätta biblioteksplaner, där samtliga biblioteksformer ska samverka och där man kan 
ge mer detaljerade anvisningar om hur verksamheten ska organiseras och utformas (SFS 
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2004:1261). 
I september 2005 antog Malmö Stad sin biblioteksplan genom beslut i 
kommunstyrelsen. Planen omfattar folk- och utbildningsbibliotek och utgår från de tre 
begreppen tillgänglighet, kvalitet och samverkan. Här finns konkreta och detaljerade 
anvisningar om hur man ska gå tillväga för att höja kvalitén på kommunens 
biblioteksverksamhet. Skolbiblioteken ges egna specifika mål, t ex att de ska vara öppna 
hela skoldagen och bemannade med kompetent personal. 
 
I mitt arbete som assistent på Pedagogiska centralen i Malmö1 har jag besökt många av 
stadens skolbibliotek och frapperats av hur stora variationerna är mellan dessa. 
Det slår mig då att biblioteksplanen, genom sina direkta anvisningar, kan vara ett sätt att 
utjämna skillnaderna. Kan planen tänkas ha ett större inflytande än de betydligt 
diffusare lagarna har, frågar jag mig? Kan den vara ett hjälpmedel för de ansvariga att 
förstå hur de kan höja kvalitén på skolbiblioteken? I min uppsats tänker jag studera hur 
personalen på några skolor i Malmö uppfattar biblioteksplanen och om de anser att den 
går att förverkliga på deras skolor. 
 
1.1 Problemformulering 
 
De styrdokument som reglerar skolbiblioteksverksamheten är dels bibliotekslagen (SFS 
1996:1596), dels skollagen (SFS 1985:1100) och läroplanen (Lpo 94). I biblioteks- och 
skollagen anges övergripande mål, medan läroplanen drar upp riktlinjer för skolans 
verksamhet, samt förtydligar de värderingar som bör råda i skolan. Styrdokumenten 
anger ramar inom vilka skolans, och därmed också bibliotekets verksamhet ska hålla 
sig. Kommunerna och de enskilda skolorna har stor frihet att organisera sitt arbete efter 
egna idéer och lokala förutsättningar, så länge de uppfyller de nationella målen (Vad 
styr skola och vuxenutbildning? 2007). 
 
Problemet är de mycket allmänt hållna formuleringarna i lagtexterna, som kan tolkas på 
olika sätt, men även avsaknaden av sanktioner mot de kommuner som inte uppfyller 
målen. Följden blir en ojämn kvalitet på verksamheterna och just skolbiblioteken 
uppvisar anmärkningsvärda skillnader sinsemellan. Möjligheten att kunna utforma 
verksamheten lokalt kan ses som en stor fördel, men kan alltså innebära att de 
medborgare som verksamheten riktar sig mot, missgynnas i vissa avseenden. Skolelever 
har därmed inte samma förutsättningar i sin utbildning, vilket de borde ha, oavsett 
bostadsort eller skola. 
 
Min avsikt är att studera hur implementeringen av ett politiskt beslut går till i sådana 
relativt fritt styrda verksamheter som bibliotek och skola utgör. Jag är intresserad av att 
få veta hur skolans personal tolkar biblioteksplanens intentioner. Ser man den som ett 
sätt för stat/kommun att detaljstyra skolorna? Eller ser man den mer som 
rekommendationer, som en hjälp och inspiration i arbetet? Vilka hinder finns för att 
genomföra biblioteksplanen? Vilka möjligheter? 
 
                                                           

1 Pedagogiska centralen i Malmö tillhör Utbildningsförvaltningen i den kommunala organisationen. Det 
övergripande uppdraget är pedagogisk användning av media/IT i skolorna. Ett av många områden är 
skolbiblioteksfrågor. Denna verksamhet är en utveckling av det arbete som tidigare bedrevs av 
Skolbibliotekscentralen. Hemsida: www.pedc.se 
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1.2 Syfte 
 

Mitt syfte med denna uppsats är att studera den kommunala biblioteksplanens acceptans 
och implementering vid några grundskolor i Malmö. Hur uppfattar man på skolorna ett 
sådant här politiskt beslut? 
 
 Jag vill ta reda på vad skolans personal och kanske framförallt de beslutsansvariga vill 
med sitt skolbibliotek och om en biblioteksplan kan påverka dem att höja kvalitén på 
skolbiblioteket. Jag vill fördjupa förståelsen för skolornas situation och deras 
möjligheter att bygga upp ett bra skolbibliotek. 
 
1.3 Frågeställningar 

 
Jag vill försöka besvara följande frågor: 
• Vad känner skolledningen/skolbibliotekarien till om kommunens biblioteksplan? 
• Vad är skolledningens/skolbibliotekariens attityd till biblioteksplanen? 
• Vad är skolledningens/skolbibliotekariens uppfattning om hur biblioteksplanen kan 

förverkligas? 
 
1.4 Avgränsning 
 
Jag begränsar mig till Malmö kommun, vilket faller sig naturligt eftersom jag valt just 
Malmös biblioteksplan som studieobjekt.  
 
Jag väljer att genomföra min undersökning på grundskolor, eftersom de skiljer sig en 
hel del från gymnasier. Gymnasier har i regel alltid fackutbildad personal och en 
liknande organisation som folkbibliotek, medan grundskolor kan ha personal med 
mycket skiftande bakgrund och arbetssätt. Jag anser därmed att de ovan beskrivna 
problemen är mest relevanta i grundskolan. 
 
De skolor jag valt att studera är medelstora med ungefär samma elevantal. De är skolor 
som har ett renodlat skolbibliotek, inte ett skolbibliotek som är integrerat med ett 
folkbibliotek. 
 
1.5 Disposition 

 
I kapitel 1 inleder jag med syfte, problemformulering, frågeställningar och avgränsning. 
 
I kapitel 2 redogör jag för de styrdokument som är relevanta för skolbibliotek. Jag ger 
också en historisk bakgrund, dels för skolan som helhet, dels för skolbibliotek. 
Loertschers taxonomi beskrivs därefter och är ämnad att illustrera ett sätt att värdera ett 
skolbiblioteks utveckling. Jag resonerar också kring några begrepp som är centrala i min 
uppsats. Jag reder ut vad en biblioteksplan är och jag belyser några olika aspekter av 
kvalité. 
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Kapitel 3 innehåller en genomgång av den litteratur jag använt, samt tidigare forskning 
som berör mitt ämnesområde. Jag börjar med en kort allmän orientering i ämnet 
organisationsteori, för att därefter presentera några verk som berör 
skolbiblioteksutveckling. Vidare tar jag upp litteratur och forskning kring 
implementering av politiska beslut, för att avsluta med en översikt om vad som skrivits 
om biblioteksplaner. 
 
I kapitel 4 presenterar jag min teoretiska utgångspunkt, organisationsteorin. 
Inledningsvis ordar jag något om organisationsteori i allmänhet samt om offentliga 
organisationer. Skolan som organisation åskådliggörs ur några olika aspekter, varefter 
följer de modeller för analys som jag använder, den första av Bakka, Fivelsdal och 
Lindkvist och den andra av Sannerstedt. 
 
Kapitel 5 beskriver metod och arbetssätt. Jag argumenterar för mitt val av kvalitativa 
intervjuer som metod jämfört med andra metoder och tar upp för- och nackdelar. Jag 
berättar hur jag gått tillväga och vilka problem jag stött på under arbetets gång. 
  
I kapitel 6 redovisas resultatet av min undersökning. Jag har valt att först kommentera 
varje skola var för sig, för att sedan ge ett djupare perspektiv genom ett antal utvalda 
teman. 
 
Kapitel 7 innehåller analys av informanternas svar utifrån mina två modeller. 
Sannerstedts perspektiv på implementering av politiska beslut tas upp inledningsvis. 
Därpå använder jag mig av min huvudmodell och diskuterar i tur och ordning de fyra 
hörnstenarna i modellen. 
 
I kapitel 8 besvarar jag uppsatsens inledande frågeställningar. 
 
Kapitel 9 är en sammanfattning av uppsatsen. 
 
 
2. Bakgrund 

I detta avsnitt ger jag först en kort överblick över viktiga styrkällor och dokument som 
berör skolbibliotek. Därefter beskriver jag skolans och skolbibliotekets historiska 
utveckling. 

2.1 Styrdokument för skolbibliotek 
Dokument som är styrande för skolbiblioteksverksamhet finns på såväl internationell, 
nationell som lokal nivå.  

UNESCO har arbetat fram ett folkbiblioteksmanifest, men också ett speciellt 
skolbiblioteksmanifest. I detta sägs bland annat: 

Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och 
kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt 
lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt 
ansvar som medborgare.  (Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 1994) 
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2.1.1 Nationella dokument  
Skollagen nämner inte skolbibliotek, men betonar att alla barn ska ha samma tillgång till 
likvärdig utbildning oavsett var i landet de bor. (SFS 1985:1100 kap 1 § 2). Det borgar 
för att även skolbiblioteken bör ha en jämn standard överallt i landet. 
 
I Läroplanen Lpo94 talas i kapitel 2.8 om rektors ansvar. Denne ska se till att eleverna 
har bra läromedel, möjligheter till handledning och annat stöd. Detta stöd kan t ex vara 
bibliotek, sägs det (Lpo 94, s.17).  
 
Skolans nationella styrkällor nämner alltså bibliotek i mycket allmänna ordalag. 
Bibliotek är endast ett av flera sätt att uppnå skolans mål och det lämnas i huvudsak åt 
verkställarna på kommunal och lokal nivå att precisera hur man vill gå till väga. 
  
I Bibliotekslagen är man lite mer exakt, men fortfarande har vi att göra med en ramlag 
som ger talrika tolkningsmöjligheter. Förutom att man slår fast att det ska finnas 
”lämpligt fördelade skolbibliotek” inom grund- och gymnasieskola, uppmanas dessa 
ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade och invandrare. Ytterligare ett krav 
är att barn och ungdomar ska främjas i sin språk- och läsutveckling genom att erbjudas 
varierade och anpassade medier (SFS 1996:1596). 
 
2.1.2 Lokala dokument 
Alla kommuner är i skollagen ålagda att upprätta kommunala skolplaner. Malmös 
skolplan inleds med att konstatera att skolan som sådan är mycket måltät och att det 
därför är nödvändigt att välja vad man vill satsa på. Malmö stad har formulerat ett antal 
prioriterade mål, men lämnar åt de enskilda skolorna att bestämma på vilket sätt man 
vill uppnå målen.  Ett av dessa mål, rent av det viktigaste, eftersom det benämns som ett 
nyckelord för Malmö stads skolpolitik, är språkutveckling. Som ett långsiktigt, så kallat 
inriktningsmål anges att läsningens betydelse för språkutveckling ska uppmärksammas. 
Effektmål, dvs ett tidsbegränsat och mätbart mål för att uppnå det långsiktiga, är att 
”alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek och kunna besöka ett folkbibliotek”.  
(Malmö skolplan 2004). I Malmö skolors främsta styrdokument betonas alltså vikten av 
tillgång till skolbibliotek. Däremot sägs inget om den verksamhet som där ska bedrivas. 
 
 Malmö stads biblioteksplan antogs i kommunstyrelsen i september 2005, efter 
förberedelsearbete i den arbetsgrupp som utsetts för att utforma planen. Gruppen bestod 
av förtroendevalda och tjänstemän, bl a stadsbibliotekets chef, ett kommunalråd, 
representanter för utbildningsnämnd och stadsdelar, samt bibliotekarier. Skolan var 
representerad av såväl skol- som lärarbibliotekarier på både grundskole- och 
gymnasienivå. 
 
Det främsta målet med biblioteksplanen är att få till stånd ett samarbete mellan parterna 
för att kunna utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Teknikutvecklingen har 
bidragit till att bibliotekssystemen blir alltmer likartade och detta, samt det faktum att 
människor mer och mer anlitar olika typer av bibliotek, gör att behovet av integration 
ökar. Beroende på vilken biblioteksform det rör sig om, är sätten att nå fram till det 
gemensamma målet olika. 

Skolbiblioteken har fått ett förhållandevis stort utrymme och en tydlig profil i 
biblioteksplanen. Man betonar att de huvudsakligen är pedagogiska redskap och ska 
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anpassas för detta ändamål. 

Generellt finns en strävan att ge medborgarna möjlighet att utöka sina kunskaper och att 
bidra till det livslånga lärandet. Detta ska ske genom att biblioteken tillhandahåller olika 
medier av god kvalitet på ett lättillgängligt sätt. Man vill aktivt medverka till att främja 
demokrati och hjälpa människor att orientera sig i informationssamhället. 

Biblioteksplanens övergripande mål är alltså samverkan, men begreppen tillgänglighet 
och kvalitet är också viktiga hörnstenar. 

Tillgänglighet ska garanteras alla oberoende av bakgrund, ålder, funktionshinder, 
boende eller ekonomi. Mångfald ska betraktas som en tillgång och göras synlig i 
verksamheten.  
Personalen ska vara kunnig och guida besökare vid användning av tekniska hjälpmedel 
och i sökprocessen. 
Man konkretiserar i planen vad man menar med tillgänglighet med avseende på just 
skolbiblioteken. Således anser man att biblioteket bör var öppet under hela skoldagen 
och bemannat med kompetent personal.  

Kvalitetsmålet vill garantera en god allmän standard. Det är en självklarhet att 
bibliotekens personal har goda kvalifikationer, men även mediesamlingarna och 
tekniken ingår i de åtgärder som man prioriterar. Samlingarna ska kontinuerligt förnyas 
och inte bara innehållsmässigt erbjuda bredd, utan också rikta sig till olika åldrar, 
kulturgrupper och människor med funktionshinder. Den tekniska utvecklingen ska 
speglas genom god framförhållning. 
Skolbiblioteken ska naturligtvis även de erbjuda stor variation av allehanda medier 
inriktade på undervisning och anpassade efter skolans elever. Elever och lärare ska i 
skolbiblioteket kunna få handledning i informationssökning och elevers läs- och 
skrivutveckling ska stimuleras. 
 Man rekommenderar skolan att skolbibliotekets funktion ska klargöras i skolan eget 
styrdokument, utvärderas och kvalitetsgranskas i detta samt i den kommunala 
skolplanen. 

Skolbiblioteken kan samarbeta med stadsdelsbibliotek och högskolebibliotek, men även 
med exempelvis föreningar. Man ska så lång det är möjligt gemensamt utnyttja såväl 
lokaler, material som kunskapsöverföring. Skolledaren viktiga roll för skolbiblioteket 
uppmärksammas genom centrala satsningar på fortbildning för dessa. (Biblioteksplan 
2005). 
 
Lokala arbetsplaner ska finnas inom varje rektorsområde. I Malmö finns på en del 
skolor skolbiblioteket med i den allmänna arbetsplanen eller har en egen sådan. Många 
skolor nämner dock inte specifikt skolbiblioteket. 
 
2.2 Skolan i ett historiskt perspektiv 
 
År 1842 då den allmänna skolplikten infördes, var Sverige ett bondesamhälle. Detta 
samhälle karaktäriserades av en stark kyrka och stat där undersåten skulle rätta sig efter 
överheten. Reproduktionen, dvs överförandet av värderingar från generation till 
generation, användes av makthavare för att kontrollera folket. Framförallt var det 
proletariatet som skulle tuktas och i skolan användes ”förmedlingspedagogik”, ett 
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begrepp som myntades av pedagogen Herbart.  
 
Industrisamhällets framväxt banade väg för demokrati, marknadshushållning och 
pluralism. Samhälle och stat skiljes tydligt åt. Pedagogen John Deweys idéer om barnets 
fostran till demokratisk medborgare var karaktäristiska för denna tid och eget 
kunskapssökande blev ideal i skolan. (Berg 2003, s. 134-151). 
 
1900-talet, framförallt efterkrigstiden, strävade mot en jämlik skola där sociala 
skillnader skulle utjämnas. Det postmodernistiska samhället ersatte industrisamhället 
alltmer och olika samhällsgruppers makt blev större medan statens makt minskade. 
Den tidigare indelningen i folkskola och realskola/läroverk ersattes under 50-talet av 
enhetsskolan, som skulle inrymma alla samhällsklasser och där demokratiska ideal 
skulle råda. Begreppet grundskola kom till under 60-talet och den första läroplanen 
1962 innebar fasta arbetsformer för skolan. 1969 omarbetades läroplanen och 1980 kom 
ytterligare en version. (Berg 1983, s. 7f.). Den nu gällande läroplanen är Lpo 1994. 
De tidiga läroplanerna kan betecknas som regelstyrda i detalj. Från och med 1980 års 
läroplan märker man en förändring, där den lokala exekutören får mer inflytande (Ibid., 
s. 8) och i Lpo 1994 förstärks dessa tendenser ytterligare. Skolan decentraliseras och 
avregleras och mål- och resultatstyrning ersätter tidigare styrformer. De stora politiska 
förändringarna under 1990-talet, där samhället i mångt och mycket tar kommandot över 
staten, påverkar även skolan. Förskjutningen av makten resulterar i nya värderingar och 
flera forskare hävdar att skolan blivit mer marknadsorienterad, vilket medfört en 
betoning på sortering och urval istället för jämlikhetssträvanden. (Berg 2003, s. 34f.). 
 
2.3 Skolbibliotekets historia  
 
2.3.1 Skolbiblioteket under 1900-talet 
Skolbibliotekets funktion och betydelse har varierat under olika tidsperioder. 
Framförallt är det läroplanerna som speglar vilken roll skolbiblioteket spelat, även om 
dessa inte ägnar specifikt skolbibliotek särskilt mycket utrymme. Det handlar snarare 
om synen på kunskapsbegreppet, som utvidgats och genomgått gradvisa förändringar, 
särskilt under de senaste årtiondena. Man kan se en klar koppling mellan skolans 
ändrade kunskapssyn och nya arbetssätt och den växande betydelse som skolbiblioteket 
fått. 

Även om skolbiblioteket från begynnelsen mest betraktats som ett rum för förvaring av 
boksamlingar, finns det faktiskt exempel på ett väldigt ”modernt” tänkande redan i 
början av 1900-talet. År 1919 års undervisningsplan uppmuntrar eleverna att använda 
uppslagsböcker och annan litteratur i biblioteket för att självständigt söka kunskap 
(Kühne 1993, s. 36). I 1940 års skolutredning förespråkar man skolbiblioteket som ett 
centrum i skolans arbetsliv. Det skulle dock dröja innan skolbiblioteket tilläts inta en så 
betydande roll i skolan. Visserligen växte skolbibliotekens betydelse successivt under 
det tidiga 1900-talet, genom bl a statliga bidrag, men kom åter i skymundan när 
läroboken under 1950- och 60-talen kom att dominera i undervisningen. (Gomez & 
Swenne 1996, s. 9). I Lgr 69 förekommer inte ordet skolbibliotek överhuvudtaget, vilket 
visar hur man nedtonade den pedagogiska funktionen och endast såg biblioteket som en 
boksamling att användas för nöjesläsning (Kühne 1993, s. 36). 

1970-talet innebar ett ifrågasättande av vad som kunde anses vara läromedel och av de 



8 
 

 

traditionella arbetsformerna i skolan. Samtidigt gjorde den ekonomiska situationen att 
man var tvungen att sänka läromedelkostnaderna. Flera statliga utredningar tillsattes för 
att studera dessa frågor. Man började fundera över vilka källor som skulle kunna 
komplettera läromedlen och förutom olika typer av faktaböcker, uppvärderades 
skönlitteraturen och blev ett sätt för eleverna att fördjupa faktakunskaperna. (Gomez & 
Swenne 1996, s. 9). Sammantaget var detta ett gyllene tillfälle för skolbiblioteken att 
återupprätta sin heder. I Lgr 80 används begreppet skolbibliotek igen (Ibid., s. 9) och 
dess funktion uppvärderas betydligt. En orientering mot friare arbetsformer är tydlig 
och detta gynnar skolbiblioteken. Inspirerade av gymnasieskolans Lgy 65, som arbetade 
för att lära eleverna informationssökning och kritiskt tänkande, ville man också i 
grundskolan göra skolbiblioteket till ett pedagogiskt verktyg. (Limberg 2002, s. 15). 

2.3.2 Skolbibliotekets tre funktioner 
I Lgr 80 har man tydligare mål med skolbiblioteket än tidigare och detta får framförallt 
tre funktioner, en social, en kulturpolitisk och en pedagogisk. Den sociala handlade om 
att biblioteket skulle vara en plats för samarbete, ge inspiration för fritidsaktiviteter och 
ge eleverna inblick i biblioteksarbetet genom att hjälpa till med enkla uppgifter. Den 
kulturpolitiska innebar möjligheter för eleverna att stifta bekantskap med litteratur från 
skilda delar av världen, men också ge utrymme för förkovran i andra konstarter. Den 
pedagogiska funktionen bekräftar att skolbiblioteket skulle användas som en del i 
undervisningen och måste anpassas därefter. Det måste finnas utvalda, aktuella medier, 
en lämplig miljö och kompetent personal (Kühne 1993, s. 37f.). 

Under 1980-talet var den kulturpolitiska funktion stark och skolbiblioteken satsade stort 
på inköp av skönlitteratur. Denna användes för lässtimulans, men även som ett 
komplement till undervisningen i olika ämnen, för att åskådliggöra och förtydliga 
fackkunskaper. Fackboken förekommer än så länge i betydligt mindre omfattning på 
skolbiblioteken. Dock märks i den nya läroplanen tydliga influenser från den 
schweiziske utvecklingspsykologen och pedagogen Jean Piaget och hans tankar om 
barnets utveckling genom eget upptäckande och experimenterande. I skolan resulterade 
detta i att man uppmuntrade eleverna att ställa egna frågor, att utgå från 
problemställningar och försöka att med egna erfarenheter nå fram till lösningar. (Ibid., s. 
32). Det är alltså början till det undersökande arbetssättet vi här ser. 

 Det är emellertid en omöjlighet att lära enbart med utgångspunkt från eget 
experimenterande. Man behöver också kunna ta del av andra människors erfarenheter 
och här är böcker och andra medier den bästa källan till kunskap. I Lgr 80 var det en 
direkt målsättning att eleverna ska tränas i att använda ett bibliotek. (Ibid., s. 37). 
Läroboken var på väg att tappa sin dominerande ställning, men fortfarande var många 
lärare skeptiska eller intog en avvaktande ställning till skolbiblioteket. Traditionellt 
skulle läraren vara den allvetande i klassrummet, men nu fick eleven en ny status genom 
att denne själv kunde finna kunskap och kanske också hjälpa sina kamrater. Om 
läroboken stod för överblick och struktur representerade biblioteket kaos, med allt det 
material som där finns och som eleven såväl som läraren själv måste erövra. Detta 
kunde säkert verka hotfullt för vissa. (Limberg 2002, s. 31f.).  

1994 kom den läroplan som ännu gäller, Lpo 94, och under 1990-talet blir 
skolbibliotekets pedagogiska funktion allt viktigare. Vi har tidigare konstaterat att den 
nya läroplanen gav stort utrymme för lokalt utarbetade arbetsplaner. De övergripande 
anvisningar som ges i Lpo 94 betonar vikten av att eleverna klarar att behärska och få en 
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överblick i den komplexa omvärld som vuxit fram i takt med It-revolutionen och dess 
medföljande informationsöverflöd. Självständighet och god förmåga att lösa problem är 
egenskaper som premieras. Eleverna måste med nödvändighet genom skolan ges 
redskap och metoder för att utvecklas i denna riktning. Skolbiblioteken har här fått en 
mycket viktig uppgift. I en direkt formulering i Lpo 94 talas om rektors ansvar för att se 
till att eleverna får handledning, lämpliga medier och annat stöd och skolbiblioteket 
nämns som en möjlig väg att uppnå målet. (Gomez & Swenne 1996, s. 10ff.).  

Under mer än hundra år har skolans främsta uppdrag varit kunskapsförmedling. Från 
slutet av 1970-talet och framåt förändras denna bild av skolan tämligen radikalt. 
Visserligen är kunskapsförmedling fortfarande primärt, men det handlar numera om 
egen kunskapserövring, handledning, informationsvärdering. (Ibid., s. 17). 
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) påverkar och utvecklar naturligtvis 
skolbiblioteket i hög grad. Internet, datoriserad katalog och en nästan obegränsad 
tillgång till diverse databaser, gör skolbiblioteket till en outsinlig kunskapskälla 
(Limberg 2002, s. 30). Många skolor satsar stort på sina skolbibliotek genom inköp och 
utrustning av medier, datorer och lokaler och genom att anställa kompetent personal. 
Skolbiblioteken blir på sådana skolor pedagogiska hjälpmedel och en integrerad del i 
undervisningen. På dessa skolor finns i regel en i biblioteksfrågor kunnig och engagerad 
skolledare. På många skolor har man emellertid från skolledar- och lärarhåll inte insett 
vad skolbiblioteket har att erbjuda och därför är olikheterna mellan svenska 
grundskolors bibliotek stora. I de utredningar som gjorts om skolbibliotek, bl a av 
Statens kulturråd, är några problem återkommande. Det gäller t ex en ovilja att använda 
andra medier än läroboken och problem med de tekniska nyheterna. För bibliotekarien 
kan svårigheter att få till stånd ett samarbete med lärare utgöra ett hinder och det talas 
även mycket om den potential som går förlorad för att lärare respektive bibliotekarier 
har felaktiga förväntningar på varandra. Naturligtvis utgör också ekonomin och de 
besparingar som kommuner tvingats göra, en käpp i hjulet. (Ibid., s. 17). 

2.3.3 Loertschers taxonomi 
Det finns alltså en stor variation mellan svenska skolbibliotek. För att förtydliga de 
olika utvecklingsnivåerna som är möjliga att uppnå, kan man använda 
skolbiblioteksteoretikern Loertschers taxonomi, som beskriver vilken grad av aktivitet 
som ett bibliotek befinner sig på. 

• Längst ner på stegen finns skolor som inte alls använder biblioteket i 
undervisningen. 

• Nivå två ser biblioteket som en lagerlokal. 
• På nästa nivå finns personal anställd i biblioteket som plockar fram önskat 

material åt elever och personal. 
• Ytterligare en nivå uppåt existerar ett informellt och improviserat samarbete 

mellan bibliotekets och skolan personal. 
• Det näst sista steget har uppnåtts när biblioteket involveras i planeringen av 

utvalda undervisningsområden.  
• Den högsta nivån nås när biblioteket är en integrerad del av nästan all 

undervisning, bibliotekarien regelbundet deltar i kursplanering och utgör en 
utvecklingspotential för skolan. (Gomez & Swenne 1996, s. 68f.). 

 
På 2000-talet finns det bland svenska skolor representanter för varje ovan beskriven 
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nivå. Men jag tycker även att man kan använda Loertschers taxonomi för att visa hur 
skolbiblioteken rent generellt har utvecklats under de senaste 50-60 åren. Synen på 
skolbibliotekets funktion, men också på bibliotekariens roll, har förändrats. Även om 
det finns undantag sågs biblioteket fram till slutet av 70-talet ofta som en lagerlokal för 
böcker, och bibliotekarien var den som skötte boksamlingen och kunde hjälpa till att 
plocka fram önskat material. Möjligen kunde bibliotekarien ibland tillföra 
undervisningen en del idéer och inspiration i form av bokprat, tips på böcker eller på 
kort varsel förbereda för t ex elevernas temaarbeten. (Kühne 1993, s. 62f.). 

Under 1980-talet vidgades läromedelsbegreppet och faktaböcker och senare databaser 
började mer och mer utnyttjas i skolarbetet. Biblioteket användes nu av elever och 
lärare, ofta under lektionstid. Bibliotekariens roll förändrades och utvecklades. Man 
betraktade nu på många skolor skolbibliotekarien både som lärare och 
informationsspecialist. Som informationsspecialist är bibliotekarien den som ser till att 
materialet är aktuellt och användbart, som kan hjälpa elever och lärare att välja lämpliga 
medier och som är kunnig i olika söksystem. I rollen som lärare undervisar 
skolbibliotekarien personal och elever i bibliotekskunskap och informationssökning 
(Ibid., s. 56ff.). I Loertschers taxonomi tycker jag att det näst sista steget i skalan är rätt 
typiskt för 1980- och 90-talen. Bibliotekarien involverades oftare i planeringen av hela 
kursavsnitt och hjälpte och handledde eleverna i informationsprocessen. Det blev 
vanligare att bibliotekarien höll kurser i informationssökning och källkritik.  

Den högsta nivån i Loertschers taxonomi tror jag långt ifrån har någon stor utbredning i 
Sverige, men i takt med att skolbibliotekets pedagogiska möjligheter alltmer kommit att 
framhållas, blir för många skolor denna typ av skolbiblioteksverksamhet en målsättning 
och fler och fler förverkligar sina planer. Här kan bibliotekarien betraktas som en 
undervisningskonsult. Det krävs då att skolbibliotekarien har kunskaper om läroplanen, 
om inlärningsprocessen och olika undervisningsmetoder. Han/hon deltar långsiktigt i 
planeringen av det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan, ofta som medlem i något 
lärarlag. Skolbiblioteket ses som en resurs för såväl personal som elever och är en 
integrerad del av undervisningen. (Ibid., s. 58f.). 

Den ändrade synen på kunskapsbegreppet har säkert bidragit till att skolbibliotekarien 
fått en allt större betydelse i skolan. Lärare såväl som bibliotekarier har under några 
årtionden koncentrerat sin kraft på att lära ut själva sökprocessen, men ofta försummat 
att undervisa elever om hur kunskapen kan användas. Under de senaste åren har fokus 
alltmer förflyttats mot att ett helhetstänkande, där den inhämtade informationen placeras 
i ett sammanhang, vävs ihop med egna erfarenheter och därvid blir kunskap något unikt 
för den enskilda individen (Ibid., s. 51f.). Bibliotekarien och läraren fungerar då som 
handledare, som finns med under hela inlärningsprocessen och bidrar med sin 
respektive specialistkompetens. 
 
2.4 Begreppsdiskussioner 
 
Innan jag går vidare vill jag förtydliga och ge min syn på några begrepp som jag 
genomgående kommer att använda mig av i uppsatsen. 
 
2.4.1 Vad är en biblioteksplan? 
Bibliotekslagen anger bara kort och gott att en biblioteksplan skall finnas inom 
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kommuner och landsting men preciserar inte närmare hur denna ska se ut. Några olika 
intresseparter inom biblioteksområdet har formulerat sig i frågan. 
 
Kulturdepartementet definierar biblioteksplan på följande sätt: 
 

Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen plan 
för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och 
omfattning och om samverkan … (Om biblioteksverksamheterna 2004, s. 112). 

 
Svensk biblioteksförening, som är en ideell och politiskt obunden bibliotekspolitisk 
organisation skriver: 
 

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en 
analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov 
skall tillgodoses … (Från bibliotekslag till biblioteksplan 2007). 

 
Journalisten och informatören Peter Almerud, som bl a gjort utredningar åt Statens 
kulturråd, ser biblioteksplanen som ett politiskt dokument där man försöker se 
biblioteket i ett helhetsperspektiv i förhållande till övrig politisk verksamhet i en 
kommun. De övergripande målen för kommunen ska vara styrande och biblioteksplanen 
ska inte bara ta fasta på de uppgifter som man av tradition förknippar med bibliotek, 
utan betrakta biblioteket som en utvecklingsfaktor som kan påverka andra kommunala 
områden. (Almerud 2005, s. 9). 
 
Även om inte lagen säger något om innehållet i biblioteksplanerna, tycks 
biblioteksaktiva organisationer och instanser vara ense om att det handlar om konkreta 
och detaljerade riktlinjer för biblioteksverksamhet. Det är säkert tidsödande för 
kommunerna att arbeta fram en dylik plan och kanske är det därför som inte särskilt 
många kommuner i Sverige ännu har en färdig sådan. I oktober 2007 hade 41 % av 
Sveriges kommuner en färdig biblioteksplan, 49 % arbetade med den och knappt 10 % 
hade ännu inte börjat detta arbete (Från bibliotekslag till biblioteksplan 2007). 
 
2.4.2 Kvalitet 
Begreppet kvalitet är centralt i Malmö stads biblioteksplan liksom i denna uppsats. 
Hur vet man att ett skolbibliotek har god kvalitet? Vad god kvalitet innebär är ytterst 
subjektivt. Det bör i och för sig vara tillåtet för varje enskild skola att precisera vad 
kvalitet ska inbegripa för just dem, så länge de följer de nationella målen i skollag och 
läroplan, men jag vill ändå kortfattat beskriva de kriterier för kvalitet man allmänt 
använder i skolbibliotekssammanhang. 
 
Statens kulturråd har samlat in uppgifter som rör skolbibliotekens service och 
sammanställt dessa i statistiska tabeller. De faktorer som man då undersökt för att mäta 
servicenivån är antal öppettimmar, bemanning, personalens kompetens, mediebestånd i 
antal och kronor, nyförvärv, utlån, förekomsten av Internetuppkoppling och datoriserad 
katalog. Naturligtvis säger inte dessa siffror allt om ett skolbiblioteks kvalitet, utan den 
verksamhet som bedrivs måste också vägas in i bedömningen. Men det är en 
fingervisning om på vilken nivå skolbiblioteket befinner sig. 
 
Den senast insamlade statistiken är från 2002. De flesta grundskolor i Sverige hade då 
någon form av bibliotek, endast 5 % saknade helt ett sådant. De skolor som har 
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bibliotek är indelade i fyra kategorier efter graden av biblioteksservice: 
 
• Skolbibliotek integrerade med folkbibliotek 
• Skolbibliotek med bemanning 6 timmar i veckan eller mer 
• Skolbibliotek bemannade 1-5 timmar i veckan 
• Obemannade skolbibliotek 
 
Det vanligaste är skolbibliotek bemannade 1-5 timmar i veckan, vilket 33 % av skolorna 
hade. 21 % hade skolbibliotek bemannade minst 6 timmar i veckan och 15 % hade 
integrerade bibliotek. Så många skolor som drygt en fjärdedel, 26 %, hade obemannade 
skolbibliotek.  
 
Bland de grundskolor som hade bibliotek med minst 6 timmars bemanning, har man 
också undersökt personalens kompetens. Cirka 35 % av samtliga öppettimmar 
bemannades skolbiblioteken av fackutbildad bibliotekarie, ca 24 % av pedagoger och 40 
% av övrig personal. Ett mycket stort antal timmar är obemannade. (Skolbiblioteken 
2002 2003, s. 4-9). 
 
Malmö hade 2002 80 grundskolebibliotek. Av dessa hade ca 40 % bemanning minst 6 
timmar i veckan, ca 33 % hade bemannat 1-5 timmar i veckan och ca 25 % hade 
obemannat. (Ibid., s. 20).  
 
Ca 24 % av samtliga öppettimmar bemannades av fackutbildad bibliotekarie, ca 34 % 
av pedagog och ca 43 % av övrig personal (Ibid., s. 35). Malmö ligger alltså över 
genomsnittet när det gäller skolbibliotek med bemanning minst 6 timmar i veckan, men 
når inte upp till hela rikets snittsiffra beträffande fackutbildad bibliotekarie. 
 
Vad som hänt under åren 2003-2007 finns ingen insamlad statistik på. En försiktig 
bedömning är att för Malmös del har läget förbättrats. Enligt en enkel och högst 
ovetenskaplig insamling jag gjort i mitt arbete, har såväl antal öppettimmar, som 
fackutbildade bibliotekarier ökat under denna period. 
 
3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Ämnet för denna uppsats är en biblioteksplans mottagande på några Malmöskolor och 
om ett sådant dokument kan ha någon inverkan på skolbibliotekens kvalité. Min 
teoretiska utgångspunkt är organisationsteori. Lägg därtill att det var först år 2005 som 
det i bibliotekslagen tillkom en skyldighet för kommunerna att upprätta 
biblioteksplaner. Detta gör ämnet tämligen snävt. En hel del har skrivits om vad som 
påverkar skolbibliotekens kvalité, men eftersom biblioteksplaner är en så pass ny 
företeelse existerar det inte mycket forskning kring sådana. Det finns en uppsjö 
organisationsteoretisk litteratur och en del av denna berör skolan och skolbibliotek. 
Kombinationen organisationsteori, skolbibliotek och biblioteksplaner står dock 
knappast att finna. Därför har jag fått hämta min inspiration från olika håll och jag 
kommer här att presentera några verk som har berörningspunkter med mitt 
uppsatsämne. 
 
För att hitta relevant litteratur för min uppsats har jag främst sökt i Högskolan i Borås 
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biblioteksdatabas Voyager och Malmö högskolas biblioteksdatabas Vega. Vidare har 
jag tittat i referens- och litteraturlistor, samt avhandlingar och magisteruppsatser som 
berör mitt ämne. 
 

3.1 Organisationsteori 
 
Jag har använt två relativt allmänt hållna böcker i organisationsteori som huvudsakliga 
källor i ämnet, nämligen Organisationsteori: Struktur, kultur, processer (2006) av 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist och Hur moderna organisationer fungerar (2002) av 
Jacobsen och Thorsvik. Eftersom skolan som organisation är rätt så speciell i 
förhållande till andra organisationer, har jag riktat mina blickar mot teorier som gäller 
offentliga organisationer i allmänhet och skolan i synnerhet. 

Professor Gunnar Berg är en auktoritet inom skolforskningens område. Han utgår från 
ett rationalistiskt strukturellt organisationsperspektiv. Hans avhandling från 1981 Skolan 
som organisation: En analys av skolans organisatoriska struktur i ett 
förändringsperspektiv ger en första introduktion till hans omfattande forskning. Han 
understryker att skolan är en icke-kommersiell organisation, vilket omöjliggör en strikt 
jämförelse med vinstdrivande företag. Skolan styrs politiskt och kan därför inte 
organiseras på något annat sätt än utifrån ett antal hierarkiska nivåer, där de lägre 
nivåerna är exekutiv till de högre. De tre huvudnivåer som utkristalliseras i Bergs 
resonemang är en samhällelig, en organisatorisk och en aktörsnivå. Den samhälleliga 
nivån har två parallella system, ett pedagogiskt och ett administrativt som delvis står i 
konflikt med varandra. Medan det pedagogiska tycks betona samarbete och helhetssyn, 
fokuserar det administrativa på eleven som individ och olika personalkategoriers 
specifika kompetens.  Den organisatoriska nivån beskriver Berg utifrån en professionell, 
en byråkratisk och en tvångsorganisatorisk synvinkel. Den professionella syftar här på 
de yrkesgrupper som verkar i skolan, den byråkratiska på maktfördelning och 
regelsystem och tvångsorganisationen utgår från det faktum att skolplikt råder i Sverige. 
På den lokala nivån finns aktörerna, som spelar en betydande roll som uttolkare av de 
lagar och regler som ytterst styr skolan och här är skolkulturen avgörande. 

Gunnar Berg har senare utvecklat sina teorier i ett flertal arbeten, t ex Skolan i ett 
organisationsperspektiv (1982), Skolan i ett utvecklingsperspektiv (1983) och Skolkultur 
- nyckeln till skolan utveckling (1999). 

Såvitt jag vet har inte Gunnar Berg berört skolbibliotek, men jag anser att hans teorier 
mycket väl kan tillämpas vid analys av skolbibliotekets roll och betydelse i skolan. I 
flera magisteruppsatser har man också använt hans arbeten som teoretisk utgångspunkt. 
En av dem är Skolans hjärna eller verksamhet på undantag?: En studie av 
skolbibliotekets status sett i ett organisatoriskt perspektiv (2004) av Anna Markusson. 
Hon har velat ge en förklaring till skolbibliotekens ojämna standard och långsamma 
utveckling och valt att studera två magisteruppsatser om skolbibliotek, Brigitte Kühnes 
avhandling (se nedan) samt skolans nationella styrdokument. Hennes slutsats är att den 
lokala kulturen är avgörande för hur man driver enskilda skolbibliotek och att 
uppfattningar om skolbibliotekets funktion är mycket diffusa, vilket understöds av 
Bergs syn på skolan som komplex och konfliktfylld. Författaren förespråkar en 
tydligare styrning på central nivå. 
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3.2 Skolbiblioteksutveckling  
 
Det finns en hel del forskning kring skolbibliotek. Fortfarande har 
skolbiblioteksforskningen svårt att nå fram till de ansvariga på skolorna, men genom 
olika typer av projekt får alltfler skolledare kunskap om och intresse för dessa frågor. 
Några av de forskare vars resultat nått ut till många skolor är Brigitte Kühne, Louise 
Limberg och Carol Kulthau.  

Brigitte Kühnes avhandling Biblioteket - skolans hjärna?: Skolbiblioteket som resurs i 
det undersökande arbetssättet i grundskolan (1993) visar hur skolbibliotekens arbetssätt 
påverkats och förändrats av den nya kunskapssyn som fått allt större genomslagskraft 
för varje ny version av läroplanen. Genom sin erfarenhet som skolbibliotekarie har hon 
vunnit förståelse för hur lärare respektive bibliotekarie har olika syn på hur 
skolbiblioteket kan användas och hon pekar på de faktorer som är avgörande för att 
biblioteket ska kunna integreras i undervisningen. Betydelsefullt är för det första fysiska 
faktorer som bibliotekets läge, öppethållande, bemanning och utrustning och för det 
andra psykologiska faktorer såsom skolledningens och lärarnas intresse och kunskaper, 
samt arbetsklimatet på skolan. Vidare spelar både lärarens och bibliotekariens 
utbildning in och om man har formulerat konkreta mål med 
skolbiblioteksverksamheten. 

Louise Limberg väckte uppmärksamhet med sin avhandling Att söka information för att 
lära: En studie av samspel mellan informationssökning och lärande (1998). Utifrån en 
fenomenologisk synvinkel studerade hon hur elever uppfattar innehållet i den 
information de söker och vad det har för konsekvenser för inlärningsresultatet. Det 
unika i undersökningen var just elevperspektivet, då merparten av tidigare forskning 
koncentrerat sig på själva sökprocessen. Limberg har ägnat mycket av sin gärning åt att 
studera informationssökningsprocessen och i Informationssökning och lärande (2002) 
har hon tillsammans med Frances Hultgren och Bo Jarneving sammanställt en 
forskningsöversikt där såväl utländsk som svensk forskning gällande skolbibliotek och 
lärande redovisas. En annan studie som på senare år uppmärksammats i skolor runt om i 
landet är Textflytt och sökslump: Informationssökning via skolbibliotek (2004) som 
Louise Limberg skrivit tillsammans med Mikael Alexandersson. Några forskare har där 
studerat samspelet mellan elever, lärare och bibliotekarier under informationssökning i 
skolarbeten. Alltför vanligt idag är att lärarna skickar barnen till biblioteket för att 
”forska”, med följd att eleverna ”klipper och klistrar” ihop material som de hittar i olika 
källor. En slutsats i undersökningen är att lärare och bibliotekarier spelar en viktig roll 
som handledare för eleverna under hela arbetets gång, alltifrån själva 
informationssökningen fram till den process som ska leda till att informationen 
omformas till varaktig kunskap. Lärares och bibliotekarier har här olika 
kompetensområden och svårigheterna att ta till vara dessa på ett fördelaktigt sätt och 
den kulturkrock som äger rum mellan två yrkesgrupper diskuteras i boken. 

Carol Kuhlthau har inspirerat många, såväl skolbibliotekarier som pedagoger, genom 
sina teorier om de sex stadier som hon anser att man går igenom under en 
informationssökningsprocess. Hon presenterar dessa i Seeking meaning: A process 
approach to library and information service (1993). Det första stadiet är inledningen 
där eleven har mycket lite kunskap om ämnet och behöver diskutera detta med läraren. 
Stadium nummer två är urval och eleven har här fått grepp om sitt ämne och börjar söka 
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information. Nästa stadium är utforskningen. Eleven prövar ämnet från olika synvinklar 
och försöker hitta sin fokus. Därpå kommer formuleringsfasen följt av en ny 
informationsinsamling i vilken ny och mer precis information söks. I den sista fasen 
kompletteras med ytterligare information, som gör det möjligt för eleven att 
sammanställa och presentera sitt arbete. Betydelsefullt i Kuhlthaus modell är att hon 
involverar tankar, känslor och handling i informationssökningsprocessen. I det första 
stadiet känner eleven oro inför uppgiften, men känslorna förändras under arbetets gång i 
riktning mot allt större säkerhet (Kuhlthau 1993, s. 41-52). 

De ovan nämnda forskarna har alla betonat rektors betydelse för skolbibliotekets 
utveckling. Det finns ett flertal magisteruppsatser som berör detta ämne. Jag nämner här 
en av dem, Annette Aronssons Vad vill vi med vårt skolbibliotek?: En undersökning av 
attityder till skolbiblioteket bland skolledare och lärare (2004), eftersom den liksom 
min uppsats handlar om skolpersonals inställning till skolbibliotek. Aronsson har 
intervjuat personal på två skolor och vid sin analys använts sig av bl a Loertschers 
taxonomier, då hon placerat in skolorna på de olika stegen i hans skala. Hon fann att 
förklaringen till hur skolan använde sitt skolbibliotek var kopplad till den grad av 
samarbete som fanns mellan bibliotekarie och lärare och om de senare kunde se den 
direkta nyttan av skolbiblioteket i sin undervisning. Rektors inställning till 
skolbiblioteket och dennes satsningar i form av ekonomiska och personella resurser var 
grunden för att påverka lärarnas attityder till skolbiblioteket i positiv riktning. 

I min egen uppsats spelar styrkällor en viktig roll. I magisteruppsatsen Mål och 
riktlinjer eller den goda viljan - vad är det som styr skolbiblioteksverksamheten i tre 
kommuner (1999) har Inger Holmquist och Kristina Jilcke analyserat olika typer av 
styrkällor för skolbibliotek, alltifrån nationella till lokala, samt gjort intervjuer med 
politiker, rektorer och skolbibliotekarier. Deras slutsats är att framförallt de nationella 
dokumenten ger mycket otydliga anvisningar om skolbibliotekets funktioner. De menar 
att detta faktum är förklaringen till att standarden är så ojämn mellan svenska 
skolbibliotek och att rektor, den på skolan rådande kulturen eller enstaka eldsjälar är 
drivkrafterna bakom de goda exempel som finns. 

3.3 Implementering av politiska beslut 
 
Min uppsats handlar om ett politiskt dokuments inflytande och implementering i en 
organisations verksamhet, i detta fall skolan. Implementering innefattar 
förändringsarbete och det motstånd och de svårigheter som ibland kan vara förenat med 
sådant arbete. Skolbiblioteksområdet är inte reglerat av någon omfattande lagstiftning 
och jag förmodar att det är orsaken till att jag inte funnit någon litteratur eller forskning 
som berör sådant reformarbete. Däremot finns studier som jag tycker har nära 
anknytning, t ex den norske professorn Ragnar Audunsons Change processes in public 
libraries, från 1996, som tar upp omorganisationer inom kommunal 
biblioteksorganisation. Det är en jämförande studie där objekten är folkbiblioteken i 
Oslo, Göteborg och Budapest och där Audunson utgår från ett institutionalistiskt 
perspektiv. Det innebär att han tar fasta på att organisationens struktur utgörs av ett 
mönster av normer, värderingar och regler, som formats av de individer som ingår i 
denna. Normernas ursprung är ofta en i organisationen dominerande yrkesgrupp, i detta 
fall bibliotekarier. De organisationsförändringar som de tre biblioteksorganisationerna 
genomgick har sin bakgrund i övergången till ett marknadsorienterat arbetssätt, som 
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infördes från 1980-talet och framåt i Europa, till följd av det alltmer kärva ekonomiska 
läget. Liknande förändringar förekom i alla tre kommunerna och innefattade 
decentralisering, avbyråkratisering, marknads- och managementinfluerade 
planeringsmetoder med betoning på mål, införande av ny teknik och fokusering på 
användarperspektivet. Audunsons hypotes var att avgörande för hur dessa bibliotek 
mottog och hanterade de politiska reformerna var i hur hög grad dessa överensstämde 
med de institutionaliserade värderingarna och normerna. Väsentligt var också om 
reformen hade sitt ursprung i den egna institutionen eller om den kom utifrån 
omvärlden. Följaktligen förelåg stor risk för icke-acceptans om förändringsförslaget 
kom från en extern part och låg långt ifrån den dominerande professionens 
värderingssystem. 

Reformen möttes av motstånd i alla tre städerna, men den djupaste konflikten återfanns 
i Göteborg. Detta förklarar författaren med att förändringarna var mycket omfattande 
här och att förslaget utformades utanför organisationen och byggde på idéer hämtade 
från en sfär utanför det traditionella biblioteksområdet. I Budapest däremot hämtade 
man inspiration till omorganisationen från det egna yrkesområdet och därför blev 
protesterna mindre. I Oslo mattades protesterna av det faktum att man endast 
genomförde en mindre del av förändringarna och att de resterande stannade på 
planeringsstadiet. I undersökningen fanns även indikationer på att motstånd mot 
förändringar inte endast grundar sig på professionella normer, utan även på lojalitet med 
lokala normer, något som var vanligt hos personer som arbetat länge inom 
organisationen. Plats i hierarkin var även det avgörande. 

I undersökningen fann Audunson att organisationsmedlemmarna faktiskt var villiga att 
genomföra moderniseringar i ljuset av de förändringar som skett i omvärlden. Man 
strävade efter att integrera sitt eget normsystem med det utifrån påförda, stundom som 
kompromisser, i rädsla att förlora bibliotekarier som yrkesgrupp. Ju närmare det 
aktuella förslaget till förändring låg bibliotekariekårens värderingssystem, ju lättare var 
det att ta till sig. Sålunda kunde man någotsånär lätt acceptera ett mer utpräglat 
brukarperspektiv, medan förslaget om införande av avgiftsbelagda lån på sina håll 
väckte stora protester. (Audunson 1996, s. 162). 

Douglas Rabers artikel A conflict of cultures . planning vs. tradition in public libraries 
(1995) behandlar ett liknande fenomen. Den amerikanska organisationen Public Library 
Association utarbetade en reform som de kallade Public Library Developement Program 
(PLDP) och som genom strategisk planering ville få kommunala bibliotek att bättre 
utnyttja sina resurser och bli effektivare. Förändringarna stötte på motstånd på sina håll, 
då två olikartade sätt att organisera biblioteksverksamheten på, resulterade i en 
kulturkrock. Olikheterna bestod framförallt i att en nyare kunskapssyn och 
organisationsideologi mötte en mer traditionell. När man ställde sig frågor, som vad ett 
bibliotek egentligen är, vad man gör och hur, mynnade dessa ut i ett ifrågasättande av 
bibliotekariens roll och yrkesidentitet. En annan konflikt låg i huruvida man behövde 
inta ett vetenskapligt förhållningssätt som bibliotekarie eller om den ”tysta kunskap” 
som denne tillägnar sig i det dagliga arbetet är tillräcklig. I artikeln beskrivs hur man 
kan undvika och hantera dylika konflikter genom att kartlägga skillnader och likheter i 
den nuvarande organisationen. 
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3.4 Biblioteksplaner  
 
Tillägget om biblioteksplaner i bibliotekslagen är så ny att jag inte hittat någon 
forskning härom. Några magisteruppsatser om biblioteksplaner finns dock, men ingen 
med koppling till skolbibliotek. 

Lina Antonsson och Helena Aspernäs har skrivit ”Folkbibliotekets funktioner i det 
lokala samhället” – En idéanalytisk studie av fyra biblioteksplaner (2007). I denna 
uppsats är det inte biblioteksplanen som dokument som studeras utan de idéer, 
ambitioner och ideal om folkbibliotekets olika funktioner som kommer till uttryck i 
biblioteksplanerna. Antonsson och Aspernäs har gjort en så kallad idéanalys av fyra 
kommunala biblioteksplaner och till sin hjälp haft några av Dorte Skot-Hansens 
rationaliteter. Utifrån dessa har de konstruerat sex idealtyper som de anser förekommer i 
kommunerna. Författarnas har även satt folkbibliotekets funktioner i relation till en teori 
om växelverkan mellan de tre sfärerna staten, marknaden och civilsamhället. Man 
konstaterar därvid att det finns en tendens till ökat inflytande från marknaden, men att 
en viss variation finns mellan kommunerna. 

Elina Nybergh och Rebecca Odin utför även de, i Idéer om folkbiblioteket – en 
idéanalys av ett urval kommunala biblioteksplaner (2007), en idéanalys där tre av Skot-
Hansens rationaliteter utgör deras teoretiska förklaringsmodell. Den sociologiska, den 
humanistiska och den instrumentella rationaliteten förekommer i olika hög grad i de sex 
undersökta biblioteksplanerna. De idéer som framkommer om folkbibliotekets roller 
och uppgifter i dokumenten, visar stor samstämmighet sinsemellan, anser författarna. 

Ytterligare några magisteruppsatser har biblioteksplaner som ämne. Folkbiblioteket står 
även här i fokus men istället behandlas mer ingående det förändringsarbete som 
biblioteksplanerna lett fram till. 

Kiersti Larsson och Henrik Svenssons uppsats heter Biblioteksplaner – en möjlig väg 
mot förändring? : en komparativ studie av arbetet med biblioteksplaner i tre kommuner 
ur ett nyinstitutionellt perspektiv (2007). Författarna har gjort tio intervjuer i tre 
kommuner i avsikt att se hur tillkomsten av biblioteksplaner har förändrat 
organisationernas arbete. Såväl ett yttre som ett inre perspektiv beaktas, då dels 
påverkan av de normer och värderingar som existerar inom fältet bibliotek studeras, dels 
politikers och allmänhets möjligheter till inflytande undersöks. Det teoretiska 
perspektivet är nyinstitutionellt, i vilket man använder sig av begrepp som 
institutionalisering och isomorfism. Det förra syftar på den process som leder fram till 
att värderingar och normer inom en sfär blir gemensamma och därmed också 
kommunikation och förhållningssätt. Det senare begreppet har att göra med hur 
organisationer för sin överlevnad anpassar sig efter varandra och den omgivande miljön. 
Lagar, trender i samhället och påtryckningar från olika intressegrupper kan alla vara 
signaler som mer eller mindre tvingar institutioner att avvika från traditionella 
handlingsvägar. Författarnas slutsats är att nyskapande idéer har haft svårt att genom 
biblioteksplanerna få fäste i verksamheterna. Institutionaliseringen innebär att inom 
fältet rådande normer styr innehållet i biblioteksplanerna, men samtidigt bidrar dessa till 
att skapa legitimitet åt folkbiblioteken. Vem som tagit initiativ till att upprätta 
biblioteksplanen har varit viktigt på så sätt att ju bättre kommunikationen varit mellan 
politiker, allmänhet och verksamhet, ju större betydelse har biblioteksplanerna fått. 
Personalen har haft lättare att acceptera förändringarna om de haft förtroende för den 
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initiativtagande parten. 

Åsa Bengtsson och Anna Truedsson undersöker om biblioteksplaner kan vara redskap 
för förändring och bidra till att förstärka biblioteksverksamheternas legitimitet i 
Biblioteksplaner ett verktyg för förändring?(2007). De granskar 23 svenska 
biblioteksplaner med hjälp av textanalys.  Bengtsson och Truedsson konstaterar att 
medan några biblioteksplaner verkar ha tillkommit bara för sakens skull, kan andra 
mycket väl brukas för att åstadkomma förändringar, även om inte alltid så sker. 
Förutsättningen för att lyckas väl med uppgiften är att varje kommun gör en ordentlig 
behovsanalys där förutsättningar, nulägesbeskrivning, målgrupper och resurser 
inventeras. En vilja till förändring samt att denna förankras ordentligt hos personalen är 
en absolut nödvändighet i sammanhanget. Ett icke oväsentligt inflytande utövar 
omvärlden på bibliotekssfären. Framförallt är det andra bibliotek, kommunala och 
nationella politiker, men även användarna och Svensk biblioteksförening som påverkar 
utformandet av biblioteksplanerna. Frågan om dessa kan användas för att stärka den 
egna legitimiteten kan besvaras med ja, anser författarna, om organisationen har 
förmågan att ifrågasätta sin verksamhet och rikta sig utåt mot samarbete med aktörer i 
omvärlden. 

Slutligen har Maud Henrik-Jonsson gjort en fallstudie i en mellansvensk kommun i 
Biblioteksplanen – ett berg man ska bestiga : en fallstudie om en kommuns väg till en 
biblioteksplan (2006). Hon har intervjuat två politiker och en bibliotekschef för att 
försöka utröna varför det går så trögt att producera biblioteksplaner i Sveriges 
kommuner. Hon har använt sig av ett nyinstitutionellt perspektiv. Hon har funnit att en 
lag inte automatisk leder till att dess visioner sätts i verket, då det finns flera hinder på 
vägen.  Ett av dem är helt enkelt okunskap om lagens existens. De stora 
omorganisationer som de flesta kommuner genomgått det senaste årtiondet har på sina 
håll inneburit ett otydligt ledarskap inom biblioteksorganisationerna och en osäkerhet 
om vem som ska ta initiativ i fråga om biblioteksplaner. Den kommunala 
organisatoriska omvandlingen har även resulterat i dålig ekonomi och brist på tid, vilka 
är ytterligare faktorer som bromsat utvecklingen. I intervjuerna har också framkommit 
att politiker och biblioteksverksamma har olika syn och kunskap om vad 
biblioteksverksamhet innebär. 

4. Teori 

I följande kapitel kommer jag att förklara mina teoretiska utgångspunkter, som jag valt 
att hämta från organisationsteorin. Det är ett ämne som är mycket omfattande och som 
ofta behandlar vinstdrivande organisationer. Nu tillhör skolan den offentliga sektorn och 
vid en första anblick kan man tycka att denna skiljer sig en hel del från den privata. 
Skillnaderna är dock inte så stora som man tror och i synnerhet de senaste årtiondena 
har den offentliga sektorn alltmer närmat sig den privata. Jag inleder med några ord om 
organisationer och organisationsstruktur i allmänhet, för att därefter specificera vad som 
utmärker den offentliga sektorns organisation. Skolan som organisation beskriver jag 
tämligen ingående. Till sist presenterar jag de modeller jag använder vid analysen av 
min empiri. 
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4.1 Organisation och organisationsstruktur 
 
Ordet organisation är ett mångtydligt ord som kan ge olika människor skilda 
associationer. Spontant kanske vi tänker på någon form av sammanslutning. Inom 
organisationsteorin innebär en organisation emellertid inte vilken grupp av människor 
som helst, utan avser ett socialt system som har en bestämd arbetsfördelning, en 
uppsättning regler för hur man ska samverka och gemensamma mål (Bakka, Fivelsdal & 
Lindkvist 2006, s. 18). Det väsentliga för alla typer av organisationer är uppnå vissa 
bestämda mål och organisationens struktur är en hjälp på vägen. Man brukar tala om 
formell och informell struktur. Med formell struktur avser man arbetsdelning och 
specialisering och samordning av dessa. Den informella strukturen syftar i mångt och 
mycket på de sociala relationerna, t ex gruppbildning, maktstruktur och 
kommunikationsmönster. (Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 59).   

En organisations storlek är en av de viktigaste faktorerna för hur man väljer att utforma 
den formella strukturen. Henry Mintzberg har ägnat sig åt organisationsdesign och 
därmed utvecklat ett antal huvudtyper av organisationer. I den professionella byråkratin 
fattas besluten på den operativa nivån, därför att dess medarbetare utgörs av 
professionella som genom utbildning tillägnat sig en form av standardiserat sätt att lösa 
sina arbetsuppgifter. Strukturen är här alltså specialiserad och horisontell. Dess raka 
motsats är Maskinbyråkratin, som indelas i specialiserade avdelningar, vars arbete styrs 
av noggrant utarbetade regler och en tydlig hierarki med centraliserade beslut. 
(Mintzberg, se Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 127ff.). 

En organisation är emellertid inte enbart uppbyggd av det vi ytligt sett kan se, utan 
innefattar även en informell sida. Organisationskultur betecknar de informella regler 
som är en viktig styrkälla inom varje typ av organisation. (Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 
17). Organisationskultur förstås som ett slags kollektiv uppfattning om en verksamhets 
grundläggande mål och mening, om dess unika särart (Tillberg 2003, s. 38). 
Det är inte ovanligt att en organisation består av flera underkulturer, s k subkulturer. 
March och Simon har i sin forskning visat hur specialisering kan leda till starka 
subkulturer. Specialiseringen fokuserar på gruppens egna uppgifter på bekostnad av 
helheten. Kommunikationen mellan gruppmedlemmarna förstärker koncentrationen på 
delmålen och fäster medlemmarnas uppmärksamhet på de delar i omvärlden som är 
relevanta för just dem. Rekrytering i organisationer med specialinriktning sker för det 
mesta på utbildningsbasis. Man grupperar då gärna dessa i enheter efter profession och 
man brukar därför tala om professionskulturer. (March & Simon, se Jacobsen & 
Thorsvik 2002, s.175f.). 

4.2 Vad skiljer en offentlig organisation från en privat? 
 
Den viktigaste skillnaden mellan en offentlig och en privat organisation är att den 
offentliga drivs av folkvalda politiker. Det innebär att det måste finna en insyn i 
organisationen och att ledningen står till svars för den verksamhet som bedrivs och som 
styrs genom lagstiftning. Offentliga organisationer är multifunktionella, dvs hänsyn 
måste tas till många olika parter. Dels kan politiska beslut vara resultatet av 
kompromisser och därmed vara tvetydliga och oklara, dels ska offentliga organisationer 
serva en heterogen allmänhet och ställer därför krav på likabehandling, neutralitet och 
förutsägbarhet. Här ska demokratiska ideal vara ledande. Det blir svårt att klart se målen 
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och dessa kan uppfattas som delvis motsägelsefulla. Personal i offentlig sektor kan 
hamna i en svår sits där många beslut verkar godtyckligt tagna. Komplexiteten och alla 
nödvändiga kompromisser bäddar för konflikter. 

Ytterligare ett kännetecken på offentlig organisation är att dessa inte verkar på en 
ekonomiskt fri marknad. Visserligen har den offentliga sektorn på senare tid provat nya 
organisationsformer, där blandformer av privata och offentliga organisationsformer 
förekommer, men det är fortfarande inte ovanligt att en offentlig organisation befinner 
sig i monopolställning. (Christensen et al. 2005, s.16ff.). Emellertid har inte den 
offentliga sektorn förblivit opåverkad av omvärlden. Liberaliseringsvågen som startade 
på 1990-talet har haft inflytande på hela samhället. En rad offentliga organisationer har 
utvecklats från att ha varit slutna, inriktade på intern verksamhet, till öppna, 
servicebenägna och kostnadseffektiva företag (Christensen et al. 2005, s. 53). Ett annat 
led i moderniseringen av offentlig verksamhet är att flera sektorer, bl a skolan, är mål- 
eller ramstyrda istället för regelstyrda som tidigare (Bakka et al. 2006, s. 273). 
Styrkällor är en särskiljande faktor när man jämför privat och offentlig organisation. 
Här vill jag klargöra att begreppen styrning och ledning har olika innebörd. Styrning 
innebär att påverka riktning och beteende genom upprättandet av formella regler. I 
offentliga organisationer är det politiskt beslutade lagar som styr verksamheten. 
Ledning däremot är att inom de formella ramarna tolka eller utforma processer som 
leder fram till de mål som varje organisation har. Ledning utövas alltid under inflytande 
av den informella kultur som råder inom organisationens domän. Enligt Philip Selznick 
ska en ledare med medvetenhet om den historiska traditionen främja de normer och 
värderingar som råder bland organisationens medlemmar. Samtidigt är den ledartyp som 
dominerar inom offentlig sektor, den byråkratiska ledaren, tvungen att ta hänsyn till 
lagar och regler och på så sätt utsätts denne för press såväl uppifrån som nerifrån. 
Offentlig sektor har tidigare dominerats av begreppet styrning men under senare tid 
handlar det mer och mer om ledning. En plattare organisation, där de enskilda 
medlemmarna kräver inflytande banar väg för en annan sorts ledare än tidigare. Den 
byråkratiska ledaren och även den fackmannamässiga ledaren som fäste stor vikt vid 
yrkeskunskap, ersätts av den professionella ledaren, där själva ledarskapet och förmågan 
att se till helheten blir viktigast. (Selznick, se Christensen et al. 2005, s. 124-131). 

Privata organisationer kan även de vara styrda av lagar och förordningar, men generellt 
har dessa mer svängrum och handlingsfrihet än den offentliga sektorn. Man har länge 
ansett att de varit mer flexibla och anpassningsbara gentemot omvärlden. Offentliga 
organisationer är styrda av lagar och anses trögare att förändra. På senare tid talar man 
emellertid alltmer om den snabba förändringstakt och instabilitet som råder i samhället 
och att offentliga organisationer ställs inför krav på decentralisering, besparingar, men 
också förnyelse. Privata och offentliga organisationer blir därmed alltmer lika varandra. 
(Bakka et al. 2006, s. 270f.).  

Det finns dock kritiker som menar att talet om vår tids snabba förändringstakt är en myt. 
Ulrika Tillberg, forskare vid Handelshögskolan, anser att det är den offentliga sektorns 
önskan att följa trender för att få legitimitet, som ytligt sett kan se ut som nytänkande. 
Paradoxalt nog blir då dessa organisationer likartade, fastän decentraliseringen var tänkt 
att öka handlingsfriheten. (Tillberg 2003, s. 6). 
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4.3 Skolan som organisation 
 
4.3.1 Yttre och inre gränser 
Det är svårt att jämföra skolan med andra typer av organisationer, som t ex privata 
företag, som är ensidigt inriktade på vinstmaximering. Skolan är en komplex 
organisation, som har många olika uppgifter och som också inrymmer ett flertal olika 
intressenter som var och en försöker tolka de styrdokument som ligger till grund för 
skolans verksamhet. (Berg 1982, s. 8f.). 
 
Gunnar Berg är professor i pedagogik och har bedrivit omfattande forskning om skolan 
som organisation. Han ser skolan rent organisatoriskt ur två perspektiv, dels skolan som 
institution, dels som organisation. Skolan som institution representerar staten och det 
formella uppdrag som skolan har och som uttrycks i skollagen och läroplanen. Dessa 
dokument talar om vad som ska göras, men ger betydligt vagare anvisningar om hur 
uppdraget ska utföras.Skolan som organisation däremot, är kopplad till samhällsnivån 
och handlar om skolans lokala, egna arbete, där det formella uppdraget blir till konkret 
handling.  
 
Skolan regleras av dessa två ytterligheter, där de yttre utgörs av styrdokument och 
regelsystem på central och lokal nivå och de inre är skolkulturen. ”Frirummet” kallar 
Berg det tolkningsutrymme som finns mellan den två nivåerna. 
 
Kopplat till detta finns ytterligare ett begrepp myntat av Berg, nämligen 
aktörsberedskap. Med detta avser han kunskap, förhållningssätt och mottaglighet. (Berg 
2003, s. 26-35). 
 
4.3.2 Professionalism och ledarskap 
Skolkulturen påverkas av en mängd faktorer som är mer eller mindre synliga för den 
utanförstående betraktaren. Administrativa och organisatoriska element såsom timplaner 
och fördelning av personal, skolans närmiljö och olika på skolan verksamma 
yrkesgruppers subkulturer är betydelsefulla. Vid en implementeringsprocess är det 
lärarna tillsammans med rektor som har att verkställa ett beslut. Gunnar Bergs begrepp 
aktörsberedskap blir här framträdande, då han anser att det är just denna i kombination 
med den administrativa strukturen som är avgörande för hur en reform tas emot. Berg 
talar i detta sammanhang om avgränsad och utvidgad professionalism. Professionalism 
förstås som en yrkesroll, vilken är sanktionerad av omvärlden, innehar en speciell 
kåranda, definierad kunskapsbas samt utpräglad autonomi.  Den avgränsade 
lärarprofessionalismen har sina rötter i den tidigare regelstyrda skolan, den fokuserar på 
ämneskunskaper, är begränsad till klassrumssituationen och utgår från lärarens 
individuella, självständiga beslutsrätt. Den utvidgade lärarrollen har vuxit fram under 
övergången till en mål- och resultatstyrd skola och tar klivet utanför klassrummet till 
den komplexa helhet av mångtydighet som påverkan från omvärlden inneburit för 
dagens skola. Denne lärare måste förutom ämneskunskaper ha kännedom om 
skolsystemet som helhet, flexibilitet och social förmåga som ger förutsättningar för 
samarbete och utveckling av arbetsmetoder och utvärdering av dessa. Arbetslagstanken, 
som kommit att få allt starkare betoning i den senaste läroplanen, bygger i hög grad på 
den utvidgade lärarprofessionalismen. (Berg 2003, s. 183-197). 

Analogt med ovanstående resonemang finns också två typer av skolledare. Den 
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avgränsat professionella skolledaren är, enligt Berg, förste handläggare. Arbetet inriktas 
på administrationen och själva utövandet av yrket lämnas åt de professionella, åt 
lärarkåren. Den andra typen av ledare kallas Berg den verksamhetsansvarige och menar 
därmed en skolledare som har ett helhetsperspektiv, som utifrån en gemensam 
värdegrund leder och uppmuntrar lärarna att utveckla det dagliga arbetet med eleverna i 
samklang med de lokala förutsättningar som finns på skolan. (Ibid., s. 198ff.). 

Att utvecklingsarbete kräver samverkan bekräftas av forskarna Ulf Blossing och Kerstin 
Lindvall som använder begreppen solitär och kollektiv ledning (Blossing & Lindvall 
2003, s. 146). Den traditionella lärarrollen måste ersättas av kollektiva arbetsformer och 
ett pedagogiskt ledarskap, där kommunikation mellan olika intressenter, inte bara 
yrkesgruppen utan även elever och föräldrar, leder till förnyelse av skolan. Blossing och 
Lindvall menar att tidsfaktorn är väsentlig i detta sammanhang, då sådan 
kommunikation och samverkan tar tid. (Ibid., s.157). 

4.3.3 Skolans administrativa organisation 
Något som bidrar till att skolan är en så komplex organisation är att det i princip 
existerar två parallella system i skolors organisation. Hittills har vi mest talat om det 
pedagogiska, som styrs av de professionella grupper som utgör den dominerande 
subkulturen i skolan. Emellertid finns också en administrativ struktur som stundtals 
komplicerar det hela. Hur väl den administrativa och den pedagogiska strukturen 
integreras, är ett mått på hur effektiv organisationen är. Tid och rum är här viktiga 
faktorer. En stor del av skolors administration går ut på att fördela personella och 
materiella resurser. Det handlar om tjänstefördelning, elevgruppering, lokalanvändning, 
föräldrakontakter och inte minst ekonomi.  
 
Av tradition är skolan indelad ämnesvis, men gradvis har de strikta gränserna börjat 
upplösas. År 1969 års läroplan för grundskolan införde t ex ämnesblock som SO och 
NO och i dagens skola arbetar man alltmer ämnesövergripande. En förändrad 
organisation av personalen har också ägt rum. Den s k SIA-utredningen2 på 1970-talet 
föreslog organisering i arbetsenheter, något som resulterade i att Lgr 80 förelade 
skolorna denna typ av organisation. Från början var arbetsenheterna ämnesinriktade 
lärarlag, men på många skolor har man idag börjat upplösa den strikta arbetsdelningen 
och organiserat sig i självstyrande grupper. Sådana arbetslag, menar Gunnar Berg, är en 
förutsättning för förändringsarbete, eftersom det gäller att skapa mötesplaster för olika 
yrkesgrupper, där de kan utforma gemensamma arbetsformer. (Berg 2003, s. 236-252). 

Fortfarande uppstår det kollisioner mellan det administrativa och det pedagogiska 
systemet på många skolor. Ofta är det pedagogiken som blir lidande. Bestämmelser om 
behörighet för lärare kan t ex utgöra hinder för ämnesövergripande studier, liksom rent 
schematekniska eller lokalmässiga problem kan stå i vägen. Hårt uppbokad personal 
kan göra det omöjligt för dessa att fortbilda sig eller finna tid för samarbete. (Berg 1982, 
s. 26f.). Vidare kan indelningen av eleverna i årskurser med utgångspunkt från deras 
ålder faktiskt också motverka en utveckling av pedagogiken. 

 
 

                                                           

2 Statlig utredning 1970-1974 om Skolans Inre Arbete (Nationalencyklopedin. SIA) 
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4.4 Modell för analys av organisationskultur 
 
Det är många faktorer som samverkar i de processer som pågår i en så komplex 
organisation som skolan. Som vi konstaterat är det som Gunnar Berg kallar de yttre 
gränserna, den politiska makten, endast till en begränsad del möjliga att påverka. De 
inre gränserna däremot är betydligt mer tänjbara i en församhälleligad stat som den vi 
har idag. Hur den enskilda skolan väljer att handskas med sitt, med Bergs ord ”frirum”, 
påverkas av den kultur som råder på skolan.  
 
Jag tror att skolans kultur är det som är avgörande för det som jag i min uppsats vill 
studera, nämligen hur det i Malmö kommunstyrelse tagna beslutet om införande av en 
biblioteksplan gällande samtliga biblioteksformer, tagits emot, tolkats och införts eller 
förkastats på några grundskolor. 
 
Inledningsvis använder jag i mitt analysarbete A. Sannerstedts 
implementeringsperspektiv. Detta för att klargöra vilka påverkanskrafter som inverkar 
på skolan som organisation och för att få en så komplett förklaring som möjligt. 
Modellen visar hur olika typer av politisk styrning kan ger mer eller mindre makt till 
dem som ska verkställa ett politiskt beslut. 
 
Mitt huvudsakliga analysverktyg är en organisationsteoretisk modell som visar vilka 
faktorer som påverkar och bestämmer en organisations kultur. Den kan, enligt min 
mening, förklara och skapa förståelse för det sätt de undersökta skolorna har valt att 
tolka biblioteksplanens intentioner på. Modellen är utarbetad av professorerna Egil 
Fivelsdal och Lars Lindkvist och lektor Jörgen Frode Bakka.3 
 
Jag börjar emellertid med att presentera några typer av politisk styrning, som under 
årens lopp varit dominerande i skolan och som har sin grund i hur samhällstrukturen 
gradvis förändrats.  
 
4.4.1 Några typer av politisk styrning 
Implementeringen av politiska beslut i en organisation som skolan måste beakta den 
historiska utvecklingen i denna och det framstår då som att den förändrade relationen 
mellan samhällsstrukturen och skolan som institution är betydelsefull. Skiftande 
värderingar har påverkat vilken styrform som varit rådande under olika förhållanden.  
 
Fyra styrformer är i skolsammanhang användbara: 
Regelstyrning innebär att beslutsfattarna lämnar detaljerade anvisningar till 
verkställarna och knappast något eget handlingsutrymme lämnas till de senare. 
 
Resultatstyrning betyder att beslutsfattarna ger anvisningar om lägsta godtagbara 
standard men att verkställarna har en viss frihet om inte ”golvet” underskrids. 
 
Ramstyrning kallas det när gränser som inte får överskridas fastställs och även här ges 
verkställarna ett mått av frihet om de inte överskridet ”taket”. 
                                                           

3  Jørgen Frode Bakka är lektor vid Institut for ledelse, politik og filosofi vid Handelshøjskolen i 
Köpenhamn. Egil Fivelsdal är professor emeritus i organisationssociologi vid Handelshøjskolen i 
Köpenhamn. Lars Lindkvist är professor vid Handelshögskolan BBS i Kalmar och Växjö universitet. 
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Målstyrning slutligen, är en form för styrning där de beslutande anger mål som 
verkställarna har stor frihet att förverkliga på sitt eget sätt. Tolkning är väsentligt i detta 
sammanhang. 
 
Regel- och ramstyrning kan sägas handla om direktstyrning och politikens makt är här 
som störst. Resultat- och målstyrning däremot är indirekta styrformer, där det omvända 
förhållandet råder, dvs förvaltarna dominerar över politiken. (Berg 2003, s. 129ff.). 
 
Om vi tillämpar detta resonemang på skolan, kan vi se att i ett förstatligat, centraliserat 
samhälle dominerar den politiska nivån i en implementeringsprocess. Politiska beslut 
kan förverkligas genom regelstyrning, vilket innebär att staten ger mycket detaljerade 
anvisningar om verksamhetens innehåll och form. En form av decentralisering är ändå 
tänkbar i ett förstatligat samhälle, då ramstyrning tillåter skolan att själv utforma 
undervisningen så länge man håller sig till de ramar som beslutsfattarna angivit 
gränserna för. 
 
Motsatsen till ovan beskrivna samhällsstruktur kan vi kalla en församhälleligad stat. De 
institutioner och organisationer som ska verkställa fattade beslut har då den största 
makten. Även här kan skolan som institution vara antingen centraliserad eller 
decentraliserad. En centraliserad skola kan arbeta efter vissa av staten uppsatta 
minimikriterier, som skolan inte får underskrida. Det handlar då om resultatstyrning, 
vilken kan kontrolleras av staten genom sanktioner, om skolan inte når upp till 
föreskrivna resultat. Den decentraliserade skolan i en församhälleligad stat är målstyrd 
och som sådan har de stor makt att tolka politiska beslut, eftersom dessa ofta är 
mångtydiga och vaga. (Ibid., s. 131ff.). 
 
4.4.2 Tre perspektiv på implementering av politiska beslut 
Relationen mellan beslutsfattare och verkställare är inte på något sätt entydig.  A. 
Sannerstedt tar i en artikel upp tre olika modeller för implementering som kan hjälpa till 
att belysa problemet. 
Den första kallas för Top-down eller den legal-byråkratiska modellen och särskiljer 
klart politik och förvaltning. Politiker fattar besluten och tjänstemän genomför dessa så 
noggrant som möjligt. 
 
Den andra modellen är Bottom-up eller den professionella modellen. Den innebär att 
beslutets verkställare är specialister inom sitt område och självständigt har att tolka det 
fattade beslutets form och innehåll. Denna modell används framförallt vid beslut som 
avser människohanterande verksamheter. 
 
Den tredje modellen är den korporativa modellen. Verkställarna är här olika 
intressegrupper som utgör ett nätverk och som kan ha skilda motiv. Implementeringen 
går ut på att försöka hantera konflikter och hitta gemensamma lösningar. 
 
De två sistnämnda modellerna koncentrerar implementeringen till verkställarnivån och 
kännetecknas av oklara direktiv från beslutsfattarna. Sannerstedt anser dock inte att 
otydligheten behöver innebära något negativt, utan tvärtom kan medföra större 
möjligheter att hitta bra, fungerande handlingsvägar. (Sannerstedt, se Berg 2003, s. 99-
109). Skolan får väl närmast betraktas som hörande till den andra modellen, bottom-up-
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modellen. Som vi ser finns förutsättningar för lyckade alternativ och denna uppsats 
avser just att studera några enskilda skolors sätt att använda sitt frirum, dvs 
tolkningsutrymme. 
 
4.4.3 En modell för analys av en organisations kultur 
Kultur är summan av de olika karaktärer som tillsammans utgör en organisation. Den 
holländske sociologen Hofstede har definierat kultur som ”den kollektiva, mentala 
programmering som gör att man kan se skillnad på olika mänskliga grupperingar” och 
han betonar att kultur aldrig handlar om enstaka individer utan om grupper. För att 
dessa grupper ska anses vara bärare av en kultur krävs att de har likvärdiga värderingar 
och ofta också är påverkade av sitt lands historia, språk och vanor. (Bakka et al. 2006, 
s.156). 
 
I en organisationskultur samspelar en rad faktorer i ett komplicerat mönster, där vissa 
delar är uppenbara och självklara, medan andra kan ligga dolda under ytan (Ibid., s 
125). Det kan vara såväl yttre som inre faktorer som påverkar detta samspel (Ibid., s 
145). 
 
Den av Bakka, Fivsdal och Lindkvist utformade modellen visar vilka faktorer som utgör 
en organisations samlade kultur. Jag anser att modell kan förklara och tydliggöra alla 
slag av organisationskultur och att denna är tillämpbar även på en organisation som 
skolan. 
 
Modellen har fyra huvudkategorier som var och en innehåller ett antal variabler. Dessa 
fyra är följande: 
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   (Bakka et al. 2006, s. 144)  
     
Omgivningens art 
Skolan är, trots sitt uppdrag och sin relativt fasta organisation, inte opåverkad av det 
omgivande samhället. Som vi sett har politiska svängningar gett återverkningar även i 
skolan. Det finns idag vitt skilda uppfattningar om vilket skolans uppdrag är och detta 
speglar mångfalden i vårt samhälle. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen har inte 
heller undgått skolan. De yrkesgrupper som verkar i skolan, starkt dominerade av lärare, 
har sina yrkesnormer och olika gruppers värderingar kan inte sällan krocka. 
Begränsningar i form av politiska föreskrifter styr delar av verksamheten. (Bakka et al. 
2006, s. 145f.). 
 
Organisationstyp 
Den offentliga sektorn har länge betraktats som en helt annan typ av organisation än den 
privata marknaden. Eftersom den i stort har saknat konkurrens har den varit relativt 
oförändrad och stabil och inte styrts av en trendkänslig marknad på samma sätt som ett 
privat företag. Kanske är det därför som förändringar ofta gått trögt i denna 
organisationstyp. Det krävs att såväl ledning som medarbetare, ändrar på inarbetade 
värderingar för att det ska bli möjligt att förnya en organisation och detta kan vara nog 
så svårt i den privata sfären (Bakka et al. 2006, s. 146f.), men kan bli en än större 
ansträngning för offentliga organisationer med en mer fast struktur. Emellertid har den 
offentliga sektorn under de senaste årtiondena alltmer inlemmat ett marknadstänkande, 
där t ex lönsamhetskrav blivit en nödvändighet inom vissa sektorer. Tanken att skolor 
skulle konkurrera med varandra har varit främmande, men är idag verklighet när 
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friskolor tar över en stor del av såväl grundskole- och som gymnasieundervisningen. 
Minskat elevunderlag innebär mindre pengar till skolornas verksamhet och flera 
kommunala gymnasieskolor i Malmö har lagts ner under senaste tiden. Den offentliga 
sektorn är alltså fullt jämförbar med den privata sfären. På samma sätt som de senare 
kan tvingas modifiera sina produkter och kanske även sin teknologi, kan samma sak bli 
aktuell för skolan. Vad skolan ”producerar” finns det som vi sett delade meningar om, 
men det individuella tänkandet vinner terräng alltmer, liksom IT-teknologin och många 
anser att en av de viktigaste uppgifter skolan har idag är att lära eleverna 
informationskompetens, för att de ska klara sig i dagens kunskapssamhälle. Här kan 
skolbiblioteken bli ett utmärkt redskap för att uppnå önskat resultat, inte minst i 
konkurrens med friskolorna som enligt många undersökningar inte sällan saknar 
skolbibliotek.4  
 
Organisationens egenart 
Skolans historiska utveckling spelar en betydande roll för dagens skola, i form av 
kvardröjande värderingar och handlingsmönster. Inte minst har skolans traditionella 
administrativa stil, där ett osmidigt regelsystem krockat med pedagogiska ambitioner, 
ställt till problem. 
 
För att förnya sitt arbetssätt krävs för det mesta en ledare som har idéer samt har 
förmågan att känna av atmosfären och entusiasmera sina medarbetare. Ledaren ska tolka 
det som händer i omvärlden, göra prioriteringar och förmedla sina slutsatser till 
personalen. Det handlar om att så tydligt som möjligt formulera såväl värderingar som 
arbetssätt till de anställda. Ledaren kan spela en avgörande roll för ett företags 
framgång, inte minst därför att denne förfogar över maktmedel som t ex olika 
belöningssystem, och är den som bestämmer över resursfördelningen, vem som ska 
anställas m m. Lyckas ledaren också föra ut sin filosofi till de anställda har han/hon 
lyckats skapa en enhetlig kultur och företaget har större förutsättningar att bli 
framgångsrikt. Det finns otaliga sätt för ledaren att kommunicera sitt budskap till 
medarbetarna. Det kan ske genom t ex symboler men vanligt är att man formulerar mål, 
handlingsplaner, policys och dylikt. (Bakka et al. 2006, s. 148ff.). 
 
När det gäller skolbibliotekets utveckling och vilken funktion det ska ha på skolan är 
skolledarens stöd en absolut nödvändighet (Bemanna skolbiblioteken 2004, s. 12). 
Skolbiblioteket har troligtvis också större möjligheter att spela en framträdande roll på 
skolan om det finns konkreta skriftliga formuleringar om detsamma. 
 
Medarbetarnas egenart 
Varje medarbetare bär med sig sin egen kultur, som formats alltsedan uppväxten av 
omgivande miljö, sociala förhållanden, utbildning och erfarenheter. Mötet med den 
rådande kulturen på arbetsplatsen kan resultera i att personen lätt smälter in i miljön 
eller i svårigheter med att acklimatisera sig. För en organisation är det en fördel om det 
finns klara mål och tydliga värderingsgrunder, för att undvika problem och missförstånd 
vid nyanställning av personal eller när man vill genomföra förändringar. Olika 
grupperingar, subkulturer, yrkesgemenskap är inte ovanligt på en arbetsplats och kan, 
men behöver inte utgöra något problem. En stark ledare vill kanske utöva inflytande på 
                                                           

4 På Sveriges regionala skolbiblioteksföreningars hemsida Skolbibliotek.se finns artiklar som berör 
ämnet. Se http://www.skolbibliotek.se/friskolor_kommentar.htm 
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medarbetarna, men idag har många anställda inflytande på verksamheten genom en 
större öppenhet, där man på arbetsplatsen gemensamt diskuterar hur arbetet ska 
bedrivas. (Bakka et al. 2006, s. 151). 
 
Modellens styrka tycker jag är dess allsidighet, då den pekar på både externa och interna 
påverkansfaktorer.  Men som författarna mycket riktigt påpekar kan den inte säga något 
om orsak verkan eller om intensiteten i de inbördes relationerna (Ibid., s. 145). Jag anser 
att det är en omöjlighet att bestämma vilka faktorer som är starkast styrande i en kultur 
eller vilka av dessa som påverkar de andra. I skolan handlar det om ett komplicerat 
samspel i en komplex organisation och min avsikt har inte varit att utreda exakt hur 
detta fungerar. Jag avser istället att peka på några faktorer som spelar in, utan att avgöra 
vilken/vilka som är viktigast. 
 
5. Metod 

5.1 Metod och urval 
 
5.1.1 Metodval  
Det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att påvisa om just biblioteksplanen haft 
något inflytande på skolornas sätt att organisera sina skolbibliotek och på kvalitén på 
dessa. Många faktorer kan ha spelat in och de skolor som valt att satsa tid och materiella 
och/eller personella resurser på sitt skolbibliotek, kan ha vitt skilda skäl härtill.  
 
För att närma mig svaret på frågan måste jag tala med dem som kan tänkas ha något 
inflytande i frågan. Därför har jag valt en kvalitativ forskningsmetod, dvs intervjuer. En 
forskare som använder ett kvalitativt tillvägagångssätt i sin forskning, har möjlighet att 
skapa förståelse för de undersöktas speciella villkor, att se situationen inifrån (Holme & 
Solvang 1997, s. 92).   
 
En möjlighet hade naturligtvis varit att istället skicka ut en enkät till samtliga skolor, 
något som jag faktiskt övervägde, för att få en bredd och en överblick över till hur 
många biblioteksplanen nått ut. Men en kvantitativ metod som en enkätundersökning är, 
ger en annorlunda bild av det man vill studera. Där en kvantitativ metod letar efter det 
representativa, söker en kvalitativ efter det unika. Den kvalitativa forskaren kan 
improvisera utifrån sin frågemall, medan en kvantitativ forskare som använder sig av  
t ex enkäter begränsas av dess fasta svarsalternativ. (Ibid., s. 78). Jag har själv många 
gånger slagits av hur en enkät tvingar den som svarar att välja ett alternativ som kanske 
bara delvis överensstämmer med den egna uppfattningen och hur det med nödvändighet 
leder till en snedvriden bild av det undersökta. En annan fara är att respondenten tolkar 
ord och uttryck på ett felaktigt sätt, då begreppsinnehållet kan vara oklart (Ibid., s. 
153f.). Biblioteksplanen innehåller flera sådana ord, t ex tillgänglighet och kvalitet. Den 
kvalitativa intervjun gör det möjligt för mig att genom dialog undersöka hur 
informanten uppfattar begreppen. Intervjuformen kan också förhindra mig från att göra 
felaktiga tolkningar av de svar jag får. I samtalet kan jag klargöra vad informanterna 
själva anser, istället för att bara beskriva vad jag själv ser (Repstad 1999, s 12). Med 
andra ord ville jag med min undersökning gå på djupet för att komma nära 
informanternas vardag och villkor. Jag vill genom intervjuerna sätta mig in i några 
utvalda skolors syn på biblioteksplanen och deras skäl till att ta till sig biblioteksplanens 
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anvisningar eller att avvisa dem. 
 
5.1.2 Inledning 
Jag har gjort åtta intervjuer, fördelade på fyra grundskolor. Min avsikt var att på var och 
en av skolorna intervjua dels rektor, dels den person som har huvudansvaret för det 
praktiska arbetet på biblioteket, dvs skolbibliotekarien5. På en av skolorna blev jag dock 
hänvisad till biträdande rektor, eftersom hon delegerats ansvaret för biblioteksfrågor. 
Jag anser dock inte att det har någon avgörande betydelse då det är vanligt att ledningen 
fördelar olika ansvarsområden mellan sig. Biträdande rektor var väl insatt i 
skolbiblioteksfrågor och med all säkerhet den som kunde svara bäst på mina frågor.  
På tre av skolorna fanns fackutbildade bibliotekarier, medan uppgiften att sköta den 
fjärde skolans bibliotek tilldelats en lärare. 
 
 Valet av rektor som intervjuobjekt är självklart. Rektor är den som är såväl pedagogiskt 
som administrativt ansvarig på skolan. Statens kulturråd som gjort omfattande 
undersökningar inom skolbiblioteksområdet, konstaterar att de anställda på svenska 
skolor är ense om att möjligheterna att utveckla skolbiblioteken är beroende av 
skolledarens engagemang och intresse för detta. (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 63). 
 
I min uppsats ville jag belysa skolornas syn på biblioteksplanen så allsidigt som möjligt 
och därför ville jag inte stanna vid att bara höra rektors synpunkter. Det kan mycket väl 
tänkas att rektor har vaga begrepp om bibliotekets funktion och/eller att annan personal 
som arbetar i direktkontakt med barnen, har en annan uppfattning. Det hade säkert varit 
intressant att höra lärares uppfattning om skolbiblioteket, men jag valde 
skolbibliotekarien. Han/hon bör ju vara den som på grund av sitt uppdrag har kunskap 
och idéer om hur skolbiblioteket ska fungera. Jag är dock medveten om att kunskap och 
engagemang kan skifta, beroende på vilken bakgrund skolbibliotekarien har. 
 
Malmö stad är indelat i 10 stadsdelförvaltningar. De fyra skolorna är belägna i olika 
stadsdelar. De är ungefär lika stora, med 400 -500 elever. Vid valet av skolor utgick jag 
från den kännedom om Malmös skolbibliotek som jag fått genom mitt arbete som 
assistent på Pedagogiska centralen. Jag var angelägen om att höra ”de frälstas”, likväl 
som ”de icke-frälstas” argument. Jag försökte därför få med skolor med välutvecklade 
skolbibliotek och skolor som inte hunnit lika långt. Kriterierna för vad som är ett 
välutvecklat skolbibliotek kan tyckas svåra att fastställa men jag har utgått ifrån de 
begrepp som används i biblioteksplanen, dvs tillgänglighet, kvalitet och samverkan. 
Även de mått på kvalitet som Statens kulturråd använt vid sina statistiska 
undersökningar och som jag presenterar nedan blir vägledande.  
 
En svårighet var dock att få framförallt rektorer på skolor med marginell 
biblioteksverksamhet att ställa upp för intervju. Är man inte intresserad av 
skolbiblioteksfrågor är man kanske inte så benägen att låta sig bli intervjuad och man 
har kanske inte heller så mycket att tillföra ämnet. De fyra skolor som ställde upp på 
mina intervjuer har bibliotek av skiftande kvalitet, men hör inte till de sämst utrustade.  

                                                           

5 Det råder en viss oklarhet, framförallt inom grundskolan om vad en skolbibliotekarie är. Personer som 
arbetar i skolbibliotek kan ha mycket olika bakgrund. Ibland kallas dessa lärarbibliotekarier, ibland 
kanslister, assistenter eller dylikt. 
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Rektorerna var alla välvilligt inställda till skolbibliotek, men hade lite olika inställning. 
Jag tycker därför att jag lyckats få bredd i min undersökning. Man måste dock komma 
ihåg att det är ett litet urval skolor som inte på något sätt utgör något statistiskt 
säkerställt underlag. Min uppsats kommer därför att spegla vad några rektorer och 
bibliotekarier tycker om biblioteksplanen, men återger inte hela registret av åsikter i 
frågan. 
 
Vid utformningen av intervjuguiden har jag försökt fånga olika aspekter av 
biblioteksplanens teman, för att locka fram så mångfacetterade svar som möjligt ur 
informanterna. Risken är annars att man får en ensidig bild av hur skolorna ställer sig 
till biblioteksplanen genom att svaren blir alltför visionära. Mina inledande frågor är 
menade att ge en fingervisning om bibliotekets standard. Därefter har jag bett 
informanterna beskriva hur de arbetar med sina skolbibliotek och vad som styr 
verksamheten. De intervjuades syn på skolbiblioteksfrågor ger en bild av hur man i 
framtiden vill arbeta och jag hoppades därmed få informanterna att reflektera över hur 
det stämmer överens med biblioteksplanens mål. De direkta frågorna om 
biblioteksplanen kom vi för det mesta att ta upp i slutfasen av intervjuerna. 
 
5.1.3 Genomförande  
Intervjuerna tog mellan 30 och 90 minuter och bandades. Intervjuerna med rektorerna 
utfördes på dessas kontorsrum. Tre av bibliotekarierna intervjuade jag i skolbiblioteken 
i lugn och ro utanför öppettiderna. Den fjärde bibliotekarien intervjuades, på egen 
begäran, i ett grupprum på min arbetsplats. 
 
En kvalitativ forskningsintervju bör enligt Kvale vara ett jämlikt samspel mellan två 
parter, där intervjuaren försöker uppnå en balans, där samtalet varken blir alltför 
formellt eller alltför känslomässigt (Kvale 1997, s.117f.). ”Att lära sig att bli intervjuare 
sker genom att intervjua.” (Ibid., s. 136). Min ringa erfarenhet av detta var något jag 
funderat över, liksom hur man skapar en förtrolig stämning. Min intervjuguide var 
halvstrukturerad för att göra det möjligt att hoppa mellan teman som det föll sig 
naturligt. Vid de första intervjuerna tittade jag, trots noggranna förberedelser, ganska 
mycket i mina papper, men efterhand kände jag mig säkrare och då flöt samtalen bra. 
Jag inledde alltid intervjuerna med att berätta om intervjuns syfte och att tillförsäkra 
informanterna anonymitet. Jag försökte också att i samtalet visa att jag stod på 
informanternas sida, genom att lyssna på och ha förståelse för alla deras synpunkter, 
även negativa sådana. Jag befarade nämligen att informanterna skulle uppleva mig som 
någon slags ”polis”, som kom för att kontrollera om de efterlevde lagen. Min 
uppfattning är att jag lyckades förmedla en känsla av förtrolighet, då informanterna 
genomgående var mycket öppna och tillmötesgående. Förutom de åtgärder jag beskrivit 
ovan, kan ytterligare en bidragande orsak ha varit att informanterna också såg mig som 
representant för min arbetsplats, Pedagogiska centralen. De uppfattade mig som en 
person som hade insyn i deras verksamhet och vars uppgift det var att stötta dem. 
Under intervjuernas gång förstod jag att ämnet för min uppsats, biblioteksplanen, var ett 
svårt ämne för informanterna. Man kände inte till den så väl och den betraktades som 
omfattande. Jag hade i förväg skickat biblioteksplanen till informanterna, men det var 
troligen inte någon av dem som detaljstuderat den. Det kändes därför ibland som att 
informanterna inte hade så mycket att säga om just biblioteksplanen. Jag tycker i och för 
sig att jag genom samtalet lyckades tydliggöra vad jag var ute efter, men med facit i 
hand hade jag utformat intervjun på ett något annorlunda sätt. Jag hade då kunnat 
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resonera mer kring vad biblioteksplanen innebär, för att därefter ställa de mer direkta 
frågorna.  
 
Ett annat problem var att informanterna gärna halkade från ämnet. Detta kan ha berott 
på att de gärna ville tala om för dem viktiga saker, men de kan också ha missuppfattat 
frågor. Min ovana som intervjuare gjorde att det ibland kändes svårt att avbryta, men 
erfarenhet ger lärdom. I de senare utförda intervjuerna formulerade jag mig tydligare 
och försökte styra i rätt riktning. 
 
De bandade intervjuerna transkriberades innan jag började min analys. Sju av 
informanterna bad att få läsa de utskrivna intervjuerna. Sex av dem hade inget att 
invända, medan den sjunde hörde av sig och vill göra några smärre justeringar. 
 
5.1.4 Metodologiska reflektioner 
Intervjun som metod kräver mycket förberedelsearbete och en hel del eftertanke. 
Dessutom måste intervjuaren vara flexibel, eftersom intervjun kan bjuda på 
överraskningar som man i förväg inte räknat med. Jag har reflekterat över min egen roll 
i intervjusammanhanget. En god intervjuare måste vara kunnig i ämnet, men samtidigt 
öppen för nya perspektiv (Kvale1997, s.138). Både genom studium av litteratur och 
genom min yrkeserfarenhet tycker jag att mina förkunskaper är goda. Min uppgift vid 
intervjuerna var att lära mig något nytt, att se med nya ögon. Givetvis har min 
förförståelse påverkat mig i en viss riktning. Valet av frågor och mitt sätt att formulera 
dessa och att styra intervjuerna, gör mig till medskapare i undersökningen. Men mina 
informanter medverkar i lika hög grad, då deras svar ger ett spektrum av olika synsätt i 
frågan. 
 
Reliabilitet och validitet är viktigt i all forskning och forskningsintervjun som metod 
sägs ofta ha svårt att uppnå dessa mål (Repstad 1999, s. 62). Man kan naturligtvis inte 
med säkerhet veta om informanterna skulle upprepa samma svar vid en annan intervju. 
Intervjuarens roll, som ovan diskuterats, kan medföra att en annan intervjuare skulle få 
andra svar. Det ligger också i människans natur att hon är flexibel och utvecklingsbar 
och därför kan tänkas ändra mening med tiden. Kvalitativ forskning är menad att spegla 
just människors synpunkter och tankar och intervjusamtalet kan leda till att såväl den 
frågande som den svarande lär sig något nytt. 
 
Intervjuresultatet är inte alltid generaliserbart, men det är ändå märkbart att vissa svar 
upprepas av flertalet av mina informanter. På detta sätt tycker jag det speglar någon 
slags ”allmän” uppfattning i vissa frågor och förklaringen till det kan ligga i att 
informanterna delar en gemensam kultur. 
 
På frågan om min undersökning verkligen mäter det den avser mäta, tycker jag att jag 
genom utformningen av intervjufrågorna uppnår det jag avsett. Min avsikt med frågorna 
är att gå på djupet, komma lite under ytan och få informanterna att belysa så många 
aspekter som möjligt av mina frågeställningar. Att studera implementeringen av ett 
politiskt beslut är en omfattande uppgift och därför ger en mångfald av synpunkter en 
bred och allsidig bild. 
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6. Empirin 

6.1 Resultatredovisning 
 
Jag har valt att redovisa resultatet av mina intervjuer genom att först presentera de fyra 
skolorna i allmänna ordalag och därefter ta fasta på några teman som återkommer hos 
informanterna och som jag anser betydelsefulla för att kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar.  
 
 Den inledande presentationen av skolorna visar hur pass välutrustade biblioteken är och 
hur de bemannas. Jag utgår från de kriterier på kvalitet som Statens kulturråd använder i 
sin rapport Skolbiblioteken i Sverige (1999) och som jag beskrev i kapitel 3.  
Mina första två teman Skolbibliotekets funktion och arbetssätt och Samarbete ger en 
bild av vilken verksamhet som bedrivs på skolornas bibliotek. Jag har haft Loertschers 
taxonomi (se kapitel 2) i åtanke, men naturligtvis är jag här alldeles för kortfattad för att 
man ska kunna placera in skolorna på rätt nivå. Jag tycker dock att taxonomin kan tjäna 
som en måttstock vid bedömning av i vilken utsträckning biblioteket används i 
undervisningen. Det tredje temat, Synen på skolbibliotek, speglar, om än något 
visionärt, informanternas inställning till skolbiblioteket och dess plats i undervisningen. 
Med Biblioteket i styrdokumenten, men även naturligtvis Skolbibliotekets funktion och 
arbetssätt och Synen på skolbibliotek, har jag velat visa hur visionerna hittills har 
omsatts i praktisk handling, även om man i något fall inte når upp till de mål man satt.  
De tre därpå följande rubrikerna ger direkta svar på informanternas kunskap och 
uppfattning om biblioteksplanen. 
Tema nummer 1 och 2 kan tyckas avlägsna de frågor jag ska besvara och som gäller 
informanternas inställning till och acceptans av Malmö stads biblioteksplan. Jag anser 
dock att informanternas inställning till skolbiblioteksfrågor är betydelsefull för hur de 
väljer att förhålla sig till biblioteksplanen. Det är också högst troligt att de på mina 
direkta frågor om vad de anser om biblioteksplanen, svarar på ett sätt som förväntas av 
dem. Genom att belysa hur skolorna använder sitt bibliotek ser man hur väl vision och 
verklighet stämmer överens. Deras tankar om hur de i framtiden vill se sina bibliotek 
ger oss en djupare insikt i hur de tolkar biblioteksplanens mål. 
.  
6.1.1 De fyra skolorna 
Skola A är en F-9-skola som invigdes 2004 och faktiskt inte är står helt klar förrän till 
hösten 2008. Då ska skolans mediatek/bibliotek invigas. Skolan har för närvarande 
knappt 400 elever. Skolan har en hälsofrämjande profil, innefattande såväl fysisk som 
psykisk hälsa. Man ägnar också mycket tid åt läs- och språkutveckling, samt en del 
temaarbeten. 

Skolan har alltså inte ännu något bibliotek, utan istället två bokrum, ett för år F-5 och ett 
för år 6-9. Bokrummen sköts av två lärarbibliotekarier, samt en så kallad plusjobbare6. 
Lärarbibliotekarierna har ingen nedsättning i undervisningstimmar, utan 
bibliotekariesysslan ska inrymmas i den ordinarie arbetstiden. I lärarbibliotekariernas 
arbetsuppgifter ingår att hålla ordning i bokrummen, sköta bokinköp, årlig inventering, 
                                                           

6 Plusjobb var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd införd 2006, avskaffad 2007. Personer som varit 
arbetslösa i mer än två år kunde få arbete i den offentliga sektorn, varvid arbetsgivaren fick 100 % av 
lönen subventionerad. (Nationalencyklopedin, Plusjobb] 
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samt i någon mån informationssökning för de äldre eleverna. Den ena av 
lärarbibliotekarierna ägnar jämförelsevis mycket tid åt att hjälpa eleverna att hitta 
lämplig läsning, men eftersom hon är speciallärare så är det mer i egenskap av sådan 
hon gör detta än som skolbibliotekarie. 

Bokrummen är öppna under dagtid, men egentligen inte bemannade. De allra yngsta 
barnen i år F-3 får inte alls gå till bokrummen, utan lärarna tar med sig boklådor till 
klassrummen. De lite äldre barnen går till bokrummen tillsammans med klassläraren. I 
6-9:s bokrum fick eleverna tidigare gå och låna på egen hand, men eftersom så många 
böcker försvann har man tvingats införa att barnen går dit på sina s k läspass och att 
plusjobbaren då sköter in- och utlån. 

Bokrummen har sammanlagt cirka 7000 böcker, både fack- och skönlitteratur, 
mestadels ny, modern, noga utvald litteratur. Det finns ett litet antal Daisy-böcker, men 
inga andra medier eller databaser. Man har en årlig budget på 25 000 kr, men brukar få 
extra pengar vid slutet av året. Samtliga böcker är inlagda i Selma, skolornas 
gemensamma datoriserade katalog, men än så länge sköts utlånet manuellt. 

Redan från starten har man planerat för ett skolbibliotek, som ska ligga mitt i skolan, 
lätt nåbart. Visionen är att kunna anställa en bibliotekarie eller mediepedagog, men för 
närvarande har man svårt att säga om man ska kunna få ihop tillräckliga resurser för en 
sådan. Man har bildat en biblioteksgrupp, med lärarrepresentanter för olika ämnen och 
(elev-)åldersgrupper, som under ledning av rektor arbetat med utformning och 
uppbyggnad av biblioteket. Detta arbete utförs inom ramen för det i Malmö pågående 
projektet Många SMiLE7. 

Jag har intervjuat rektor (informant nr 6) och lärarbibliotekarien ansvarig för F-5:s 
bokrum (informant nr 1). 

Skola B är även den en relativt nystartad skola med klasserna F-9. År 1999 började 
några klasser i baracker under tiden som man byggde den permanenta skolan. 2005 stod 
skolan helt färdig. Idag har man cirka 420 elever, varav 80 % har invandrarbakgrund. 
Skolan har ingen speciell profil, men hela stadsdelen har koncentrerat sig mycket på 
språkutveckling. Man försöker också arbeta mycket enligt den så kallade 
Bifrostmodellen, som inriktar sig på ämnesövergripande teamarbete8. 

Redan år 2000 anställde man en fackutbildad bibliotekarie som fick i uppgift att bygga 
upp biblioteket från grunden. Relativt omgående kunde man börja med 
biblioteksverksamhet i liten skala i ett klassrum. Vid invigningen stod ett stort, 
välutrustat och bemannat bibliotek klart. För närvarande har man en heltidsanställd 
bibliotekarie samt en plusjobbare, vilket innebär att man kan ha öppet och bemannat 
under hela skoldagen. Huvudsakligen är det plusjobbaren som sköter in- och utlån, samt 
andra praktiska uppgifter som registrering av nya böcker i katalogen. Bibliotekarien kan 
koncentrera sig på pedagogiska uppgifter som bokrådgivning, läsgrupper och 

                                                           

7 Många SMiLE  (Skolbibliotekets Möjligheter i Lärandet för Eleven) är ett projekt initierat av 
Myndigheten för skolutveckling. Det bedrivs av Pedagogiska centralen, Resurscentrum för mångfaldens 
skola och Malmö högskola. 12 grundskolor i Malmö genomför kompetensutveckling  i syfte att utveckla 
skolbiblioteksverksamheten. Se http://www.pedc.se 

8 Bifrostmodellen har sitt ursprung  i Børneskolen Bifrost i Herning i Danmark.  Se http://www.bifrost.dk  
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informationshantering. Hon anlitas ofta av lärare för att medverka i olika temaarbeten 
och projekt. Man arbetar ämnesövergripande och med målsättningen att integrera alla 
sinnen i undervisningen. Följaktligen används olika medier såsom film och drama, och 
kultur ses som en viktig del av biblioteksverksamheten. 

Skolan har cirka 12 000 böcker, huvudsakligen skönlitteratur och en budget på 30 000 
kr. Det finns dessutom tidskrifter, skivor, filmer, talböcker och en ansenlig mängd 
litteratur på andra språk. Ett fåtal datorer finns också och tillgång till ett antal databaser. 
Varje år har man författarbesök på skolan. Pengar till detta skjuts till av rektor och 
behöver alltså inte tas från den ordinarie budgeten. 

Biblioteket har ingen egen arbetsplan, men däremot en mycket detaljerad och 
genomarbetad mediaplan, utarbetad av bibliotekarien. Jag har intervjuat rektor 
(informant nr 5) och bibliotekarien (informant nr 2). 

Skola C är egentligen ett rektorsområde som består av två skolor där bibliotekarien 
delar sin tid mellan de två skolornas bibliotek. Den ena skolan har 190 elever och skolår 
F-5. Den andra har 300 elever fördelade på år F-6. Skolbiblioteket har också ansvar för 
bokförsörjningen för de förskolor som ingår i rektorsområdet, varför man riktar sig till 
sammanlagt cirka 800 barn. Det finns ingen särskilt inriktning eller profil på skolorna, 
men man arbetar med språkutveckling, som är ett prioriterat område i Malmös 
gemensamma skolplan. 

Skolorna har en heltidsanställd fackutbildad bibliotekarie, samt en plusjobbare. Detta 
innebär att man så länge plusjobbaren finns kvar kan har öppet och bemannat hela 
skoldagen på båda skolorna eftersom de två täcker upp för varandra. Bibliotekarien har 
varit anställd sedan 2005. Dessförinnan har biblioteken skötts av lärare och under någon 
period av en assistent. 

Biblioteken har en budget på 25 000 kr för den lilla skolan och 31 000 kr för den större. 
De har ett rikt utbud av huvudsakligen skönlitteratur. Utlånet är datoriserat, kostnaden 
för detta ligger utanför budgeten. Biblioteket har inte så många andra medier, utan 
kompletterar genom lån från bl a stadsbiblioteket. Det finns några internetutrustade 
datorer i biblioteket för sökning. 

Bibliotekarien är i första hand inriktad på litteraturförmedling till eleverna. Hon ser det 
som en mycket viktigt uppgift att hålla sig uppdaterad om barnlitteraturen och 
framförallt att kunna hitta rätt böcker till den enskilda eleven, samt att väcka läslust och 
litteraturintresse hos barnen. Skolbibliotekarien ingår inte i något arbetslag, men 
samarbetar ibland med lärare i temaarbeten. Hon plockar ihop lämpliga boklådor och 
håller bokprat. Hon försöker i möjligaste mån boka in regelbundna biblioteksbesök för 
klasserna. 

Skolorna har en gemensam biblioteksgrupp, bestående av bibliotekarie, rektor och ett 
antal lärare och förskollärare. Gruppen ingår i projektet Många SMiLE i syfte att 
utveckla användningen av sina skolbibliotek. 

Bibliotekarien har arbetat fram en enkel arbetsplan för biblioteken. Enligt rektor finns 
också embryot till en för skolorna officiell biblioteksplan. 

Jag har intervjuat rektor (informant nr 3) och bibliotekarie (informant nr 4). I 
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fortsättningen benämner jag de båda skolorna ”skola C”, eftersom de arbetar enligt 
gemensam arbetsplan. 

Skola D är också ett rektorsområde med två ingående skolor som delar på en 
bibliotekarie. Skolorna har cirka 450 elever i år F-6. Skolorna har flera olika profiler. 
Dels finns en på motion och hälsa, med möjlighet för eleverna att välja idrott som 
fördjupning, dels jobbar man tematiskt enligt Bifrostmodellen, med ett gemensamt tema 
per läsår för hela skolan. Den profil som mest genomsyrar skolorna är dock tillämpning 
av flexibel skolgång. Detta innebär att barnen inte automatiskt flyttas till nästa årskurs 
vid terminsskiften, utan kan flyttas vid olika tidpunkter under året, när de uppnått 
tillräcklig kunskap och mognad. Skolan jobbar sålunda i ålderblandande grupper, 
indelade efter kunskapsnivå. Inte bara lärare jobbar med barngrupperna, utan även andra 
personalkategorier såsom fritidspedagoger.  

Skolorna har en halvtidanställd fackutbildad bibliotekarie som delar sin tid mellan de 
två skolorna. De två biblioteken är alltså bemannade 10 timmar per vecka, fördelat på 
tre dagar. Under övrig tid är biblioteken öppna och eleverna går oftast dit tillsammans 
med sin lärare. För de yngsta eleverna, F-3, lånar lärarna med sig boklådor till 
klassrummet.  

På den stora skolan har tidigare funnits ett kombinerat folk- och skolbibliotek, men i 
samband med att skolan renoverades flyttades folkbiblioteket. Skolbiblioteket sköttes 
därefter ett antal år av lärarbibliotekarier. För cirka 6-7 år sedan anställde man en 
biblioteksstuderande som parallellt med sina studier skötte de två skolornas bibliotek 
några få timmar i veckan. De senaste åren har man haft fackutbildad bibliotekarie och 
utökat tjänsten med fler timmar. 

Bibliotekariens arbetsuppgifter är förutom sedvanliga rutinuppgifter, 
litteraturförmedling, bokprat, samt bibliotekskunskap och informationssökning för de 
äldre eleverna. Då hon arbetar relativt få timmar har hon dock inte hunnit med de två 
senare uppgifterna i någon större utsträckning. Även samarbete med personalen kring 
temaarbeten ingår. 

Biblioteken har ett okänt antal böcker, mestadels skönlitteratur, samt lite skivor, 
ljudböcker, Bok & Band och några datorer med pedagogiska databasprogram. Utlånet 
sker manuellt. Budgeten ligger på 7000 kr för den lilla skolan och 14 000 kr för den 
stora. 

På skolorna finns en gemensam biblioteksgrupp med lärarrepresentanter som 
tillsammans med ledning och bibliotekarie samarbetar kring olika biblioteksfrågor. Bl a 
vill man utveckla undervisningen i informationssökning och källkritik. Gruppen deltar i 
projektet Många SMiLE. Biblioteken och dessas verksamhet har en kort passus i 
rektorsområdets verksamhetsplan, men skolan har även på initiativ av en tidigare 
anställd bibliotekarie utarbetat en egen arbetsplan för biblioteken. 

Jag har intervjuat den biträdande rektor som tilldelats ansvaret för biblioteksfrågor 
(informant nr 7) och bibliotekarien (informant nr 8). I fortsättningen kallar jag de två 
skolorna ”skola D” eftersom de arbetar enligt samma modell. 

Tilläggas kan att efter att intervjuerna gjorts, vid årsskiftet 2008 har rektorsområdena 
delats upp i två. Av ekonomiska skäl har bibliotekarien sagts upp och biblioteken är för 
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närvarande obemannade. 

6.1.2 Teman i intervjuerna 
Skolbibliotekets funktion och arbetssätt. På skola A, som ännu inte har något riktigt 
fungerande bibliotek, fungerar bokrummen enbart som lånecentral. Eleverna har 
schemalagda läspass och går då till bokrummen och lånar, eller får låna ur boklådor som 
lärarna valt åt dem. Även fackböcker lånas för olika temaarbeten. Det finns sällan någon 
på plats som kan vägleda eleverna. En viss verksamhet bedrivs i form av boksamtal och 
informationssökning, men då bibliotekspersonalen är lärare är det tveksamt om man kan 
betrakta detta som biblioteksverksamhet. Det ingår väl snarare i undervisningen i olika 
ämnen. 

Skola B har en omfattande och varierad biblioteksverksamhet. De flesta klasser på 
skolan kommer regelbundet på lektionstid för att låna skönlitteratur eller facklitteratur 
till olika arbeten. Bibliotekarien finns då till hands för eleverna. Man har läsgrupper 
som leds av lärare eller bibliotekarie. Lärarna kan boka in bibliotekarien för olika 
projekt där man arbetar ämnesövergripande, t ex med drama eller film. Hon anlitas även 
för bokprat, undervisning i bibliotekskunskap och informationssökning och källkritik. 
Varje år anordnar skolbiblioteket läsvecka och författarbesök. Kulturevenemang som 
teater och konserter är bibliotekariens ansvar att anordna. 

På skola C är de flesta klasser inbokade för regelbundna besök i skolbiblioteken. De 
lånar då skönlitteratur under vägledning av bibliotekarien. Bokprat och 
biblioteksvisning riktas mot vissa årskurser enligt en plan som bibliotekarien gjort upp. 
Undervisning i informationssökning har erbjudits klasserna av bibliotekarien, men ännu 
har ingen nappat. Det lånas heller inte särskilt mycket facklitteratur. Tillsammans med 
de andra skolbiblioteken i stadsdelen har bibliotekarien nyligen anordnat en 
deckarstafett, där alla femteklassare tillsammans skrev en egen bok. Bibliotekarien 
deltar ibland också i andra projekt tillsammans med lärare. 

Bibliotekarien på skola D använder mycket av sin arbetstid till att hjälpa eleverna att 
hitta passande skönlitteratur och håller även bokprat för att väcka intresse för läsning. 
Eftersom man på skolan arbetar mycket med teman, både större och mindre, kommer 
eleverna ofta till skolbiblioteket tillsammans med sina lärare för att få hjälp att söka 
faktaböcker. Bibliotekarien har börjat med informationssökning och bibliotekskunskap i 
liten skala, men vill försöka utveckla denna ytterligare. 

Synen på skolbibliotek. Skolorna har kommit olika långt i utvecklingen av sina 
bibliotek, men såväl rektorer som bibliotekarier har visioner om hur skolbibliotek bör se 
ut och fungera.  

På skola A tycker rektor att bibliotekets viktigaste uppgift är locka barnen till läsning. 
Men det stannar inte vid det, biblioteket ska också vara en faktacentral där barnen kan få 
tillgång till kunskap och inspiration till nya upplevelser och intressen. Men hon säger: 
 

Jag vet inte om det jag tycker är viktigt bara är kopplat till biblioteket. Alltså jag tycker att 
det är viktigt att elever få en lust till att läsa. Att ett intresse för det lästa ordet, alltså att läsa 
litteratur, att uppleva saker är jätteviktigt. Och det är klart det är mycket lättare på ett 
bibliotek, men kan faktiskt göra det på andra sätt också. 

 

 I det bibliotek, eller mediatek, som rektor föredrar att kalla det, som skolan planerar 
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för, ser hon det som självklart att det ska vara bemannat. Det är nödvändigt att någon 
har tid och engagemang för barnen, men bibliotekspersonalen kan inte klara det på egen 
hand, det är ett gemensamt ansvar för hela skolans personal. 
 Lärarbibliotekarien prioriterar att det nya biblioteket är öppet och bemannat och att där 
finns en mångfald av olika medier samt sökdatorer. 

Rektor på skola B vill att skolbiblioteket ska väcka läslust och nyfikenhet. Både skön- 
och facklitteratur är viktigt och kunskaper i informationshantering är en förutsättning 
för att klara sig i dagens samhälle. Undervisning i det senare är en omfattande uppgift 
som måste delas av bibliotekarie och lärare. Biblioteket ska vara en plats för samarbete, 
och tillgänglighet och bemanning är A och O.  
Bibliotekarien anser att biblioteket i första hand är ett pedagogiskt verktyg för att nå 
skolans mål. Man måste ha en helhetssyn på skolan så att biblioteket integreras i 
undervisningen, men det finns ännu många hinder i vägen, inte minst organisatoriska. 

Rektor på skola C har en vision om ett skolbibliotek som inte bara är en plats att förvara 
böcker på, utan ett levande rum för kunskap. Eleverna ska ha stort inflytande i sitt 
bibliotek och lärarna ska vara delaktiga och engagerade, vilket kräver en helhetssyn. 
Bibliotekarien ska ses som hela skolans resurs, vars kunnande kan komma alla till del. 
Bibliotekarien betonar vikten av tillgänglighet och kompetent personal. Det mest 
väsentliga är att bibliotekarien kan entusiasmera barnen till att läsa skönlitteratur. 

Biblioteket ska vara inbjudande och locka till läsning, tycker rektor på skola D. 
Bibliotekarien måste vara uppdaterad när det gäller barnlitteratur och kunna 
kommunicera med barnen för att hitta rätt bok till var och en.  
Bibliotekarien anser att skolbiblioteket ska vara ett attraktivt ställe med ett rikt utbud av 
litteratur. Skolbiblioteket ska vara ett stöd i elevens lärande och ett komplement till 
undervisningen, där språkutveckling och informationshantering är viktiga ingredienser. 

Samarbete. På skola A trycker rektor hårt på att skolbiblioteket är allas angelägenhet. 
Bibliotekarien innehar en särskild kompetens, men kan omöjligt ensam klara alla 
biblioteksrelaterade frågor. De två skolbibliotekarier, som för närvarande sköter 
biblioteket är lärare och ingår därför naturligt i arbetslagen. Vid mediainköp är 
kollegornas synpunkter styrande, men även elevernas önskemål. Skolan har en 
biblioteksgrupp som samråder om bibliotekets pedagogiska användning och framtida 
utveckling. Rektor är engagerad och intresserad av biblioteksfrågor. Hon är drivande, 
men mycket öppen för personalens synpunkter. 

På skola B har bibliotekarie och lärare ett omfattande samarbete. Dels i olika projekt i 
undervisningen, dels samråder bibliotekarien med personalen vid mediainköp. I inköpen 
har också barnen ett stort inflytande, för detta är framförallt barnens bibliotek, 
understryker såväl bibliotekarie som rektor. Bibliotekarien ingår i ett av lärarlagen, i en 
kulturgrupp och i en speciellt sammansatt grupp som tillsammans med 
lärarrepresentanter och rektor deltar i biblioteksprojektet Stilbib9. Rektor är mycket 
engagerad i skolbiblioteksfrågor, men menar att biblioteket och verksamheten där måste 

                                                           

9 Projekt Stilbib (Stöd till skolbiblioteksutveckling) bedrivs av Bibliotekshögskolan vid Högskolan i 
Borås / institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap, på uppdrag av Myndigheten för 
skolutveckling. 30 skolor i 15 kommuner deltar i syfte att stärka skolbibliotekets pedagogiska roll. Se 
http://www.adm.hb.se/~emf/stilbib/Index.htm 
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vara ett teamarbete. De anvisningar hon gett är att biblioteket ska vara öppet och 
tillgängligt. Sedan bestämmer ledning, personal och elever tillsammans vad man vill 
använda sitt bibliotek till.  

Bibliotekarien på skola C ingår inte i något lärarlag, men samarbetar ibland med lärare i 
mindre projekt, samt håller bokprat i klasserna. Hon gör inköpen själv och försöker då 
välja sådant som hon märker att barnen gillar. Rektor har ett engagemang för 
biblioteksfrågor och idéer som hon vill förverkliga tillsammans med personalen. Men 
hon svarar så här på frågan om samarbete: 

Det fungerar fläckvis så att säga. Det vill säga, alla är välvilligt inställda till biblioteket, det 
är inga problem. Och alla är jättemedvetna om att biblioteket behövs, att vi ska ha det…. vi 
har knutit en grupp lärare och förskollärare till vad vi kallar för biblioteksgruppen, där vi 
pratar kring hur vi vill utveckla biblioteket. Där vi också tar fatt i lärarnas förväntningar, 
som ofta inte är helt realistiska, eftersom som lärare ser jag mina behov. Jag kan inte se 
sammantaget… 

På skola D finns också en biblioteksgrupp som vill arbeta med den pedagogiska 
användningen av biblioteket. Bibliotekarien ingår i denna, liksom i ITK-gruppen, som 
arbetar med information, kommunikation och teknik. Det är ett gemensamt ansvar att 
driva skolbiblioteket, ett ansvar som delas av ledningen, bibliotekarie och 
biblioteksgruppen, det menar både rektor och bibliotekarie. Bibliotekarien ges fria 
händer framförallt när det gäller inköp, men hon betonar att hon är noga med att föra en 
dialog med personal och elever. Bibliotekarien deltar i uppstarten till det för skolan 
gemensamma temat som man har varje år enligt Bifrostmodellen. När det gälla övriga 
temaarbeten ”ser hon till att blanda in sig själv”. 

Biblioteket i styrdokumenten. Skola A har ännu inget färdigt bibliotek och därför 
inget arbetsplan för ett sådant. Rektor säger att man inte kommit så långt i processen 
ännu att man vet om man ska utarbeta en, men hon har svårt att tänka sig det eftersom 
hon anser att skolbibliotek inte är en egen verksamhet utan hänger ihop med allt det 
andra man gör. Hon ser hellre att skolbiblioteksverksamheten omnämns och ingår i t ex 
språkplanen. I den nu gällande språkplanen i svenska finns inte biblioteket med, men 
lärarbibliotekarien påpekar att några av målen där kan kopplas till bibliotek, t ex målet 
att ett arbetsområde per läsår ska utgå från skönlitteratur. På skolan gör man en årlig 
utvärdering av verksamheten. Skolbiblioteket tas inte specifikt upp, men kan ibland 
komma att omnämnas kopplat till andra ämnen. 

Skola B har ingen arbetsplan för biblioteket, men däremot en detaljerad mediaplan, 
författad av bibliotekarien. Till grund för denna plan ligger såväl bibliotekslagen som 
Malmö stads biblioteksplan. Skolbiblioteket omnämns i skolans lokala mål och enligt 
rektor intar skolbiblioteket en central plats i undervisningen. Bibliotekarien ansvarar för 
sammanställningen av en årlig kvalitetsredovisning av bibliotekets verksamhet. Denna 
diskuteras sedan i arbetslagen i samband med utvärderingen av övrig verksamhet. 

På skola C finns inte heller någon arbetsplan för biblioteket, men däremot en kortfattad 
verksamhetsplan. Denna är sammanställd av bibliotekarien och bygger på hennes 
tidigare erfarenhet av skolbiblioteksarbete. Rektor berättar att man börjat jobba på en 
egen biblioteksplan, men att man vill låta arbetet med den ta sin tid: 

Och det får ta sin tid va. Jag kan låta lite negativ här nu, men alltså det blir…det är också 
viktigt när vi sätter oss ner för att skriva arbetsplanen, att vi också kan känna att det kan 
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vara ett levande dokument och inte dokument som vi skriver för att nån annan vill att vi ska 
göra det. 

 Skolbiblioteket utvärderas inte specifikt, men kan ibland uppmärksammas i samband 
med utvärderingen av skolans språkutvecklingsmål.  

Skola D har en egen biblioteksplan, framtagen av ledningen tillsammans med en före 
detta anställd skolbibliotekarie. Skolbiblioteket finns också med i skolans övergripande 
verksamhetsplan, där det har en egen rubrik under kapitlet ”Vårt pedagogiska arbete”, 
med målet att vara en integrerad del i skolans pedagogiska arbete. Skolan har dock inte 
hunnit så lång med att förverkliga planerna. Rektor berättar: 

Och vi har väl gått in och tittat på den litegrann och haft lite synpunkter, just för att man 
ibland tycker att det är lite för visionär just utifrån att vi inte har så hög bemanning ( i 
biblioteket, min anm.), men samtidigt tycker jag att man kan ha visioner.  

Under den årliga utvärderingen av skolans verksamhet har man diskuterat biblioteket. 
Dock brukar inte skolbibliotekarien delta i denna utvärdering. 

Kännedom om biblioteksplanen. På skola A känner rektor till biblioteksplanen, men 
kan inte erinra sig i vilket sammanhang hon först fick höra talas om den. Hon vet bara i 
stora drag vad den handlar om, minns inga detaljer. Lärarbibliotekarien har hört 
biblioteksplanen nämnas i samband med något möte, men har inte läst den förrän vid 
tillfället för vår intervju. 

Rektor på skola B känner till biblioteksplanen eftersom skolans bibliotekarie talat med 
henne om den redan när den var på planeringsstadiet. Hon sökte på eget initiativ upp 
dokumentet på Malmö stads intranät. Skolbibliotekarien känner väl till biblioteksplanen. 
Hon deltog i en remissrunda och lämnade synpunkter på biblioteksplanen innan den 
fastställdes i kommunfullmäktige. Hon använder aktivt biblioteksplanen i sitt arbete t ex 
när hon utarbetade mediaplanen.  

Rektor på skola C visste om biblioteksplanens existens redan innan den började gälla, 
då hon var en av dem som läste den redan på remisstadiet. Skolbibliotekarien känner till 
biblioteksplanen och fick information om denna av 1:e bibliotekarien på Pedagogiska 
centralen när den precis hade antagits. 

På skola D har rektor kännedom om biblioteksplanen, men kan inte komma ihåg hur 
hon fick det. Skolbibliotekarien hittade biblioteksplanen när hon sökte efter relevanta 
dokument som hon kunde ha nytta av i arbetet, när hon började sin anställning på 
skolan. 

Vad tycker man om biblioteksplanen? Lärarbibliotekarien på skola A: 

…den är ju generell, men det är ju bra att den finns, för det är ju, om man nu får säga så, 
ändå ett visst tryck på kommunen. Dels måste de ju skriva planen, men sedan måste de ju 
förhoppningsvis efterleva det som står i den. Så det är ju bra att den finns ju. 

.Man bör försöka följa alla statliga styrdokument som vänder sig till skolan, säger hon, 
för det är en garanti för att eleverna får det de ska ha. Viktigast i biblioteksplanen är att 
den uppmanar till generöst öppethållande och att biblioteken ska vara bemannade av 
kompetent personal. Rektor tycker att biblioteksplanen har en bra ambitionsnivå, men 
ställer sig mycket kritisk till att man lagstiftar om en sådan plan utan att samtidigt rikta 
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medel till den. Hon tycker i och för sig att det är viktigt att följa statliga styrdokument, 
men påpekar att skolan har väldigt många dokument att följa. Skolan ska ta hänsyn till 
många olika intressen och det skapar förvirring. Det blir lätt så att ibland styrs de 
prioriteringar man gör av personliga intressen.  

För rektor på skola B är inte tankarna i biblioteksplanen något nytt, utan den rimmar väl 
med det arbetssätt som skolan har. Det är ju så att skolan har en sådan mångfald av 
dokument att följa, så det är nog lätt att ett dylikt dokument glöms bort, men i hennes 
fall har det funnits med hela tiden. Rektor har speciellt fastnat för biblioteksplanens 
uppmaning till samarbete och ser framförallt hur skolbibliotek och folkbibliotek fyller 
olika funktioner för skolorna. Skolbibliotekarien är besviken på biblioteksplanen. Hon 
tycker att den är alldeles för försiktig och otydlig. 

…jag tycker den är för trubbig…man borde liksom sagt att alla skolor ska ha ett 
skolbibliotek, det ska vara bemannat full tid … alltså är det så farligt att skriva det ska vara 
en utbildad personal? Det finns mängder av kompetenta människor, men jag tror att man 
behöver, man ska inte behöva skämmas för att man är utbildad heller. Nä, man ska inte 
behöva be om ursäkt för det. 

 Med tanke på hur stora kvalitetsskillnader det är på Malmös skolbibliotek, hade det 
varit bättre om man formulerat den så att den hade utgjort ett starkare stöd för 
skolbiblioteksverksamhet, säger hon. 

Rektor på skola C tycker att biblioteksplanen är väldigt omfattande och inte möjlig att 
följa i detalj. Det är bra att politikerna genom planen markerar att såväl skol- som 
folkbibliotek är betydelsefulla, men eftersom skolan är en så måltät organisation måste 
den bunta ihop och generalisera flera dokument. Biblioteksplanen uttrycker i mångt och 
mycket samma mål som i skolplanens språkutveckling i svenska. Bibliotekarien 
betraktar biblioteksplanen som ett stöd för de tankar om god tillgänglighet och 
kompetens som länge funnits i skolbibliotekskretsar. Men de skolor som inte har något 
intresse av skolbibliotek kan säkert tänja på begreppen. Biblioteksplanen är nog inte så 
känd utanför de intresserades skara, så därför är det bra att kunna ta fram den om så 
behövs. 

Biblioteksplanen tvingar skolorna att reflektera kring skolbiblioteksfrågor och gör att 
man inte glömmer bort det, något som nog annars är lätt hänt, anser rektor på skola D. 
Frågor som rör skolbiblioteket finns ju med i kvalitetsredovisningen och har man då inte 
uppnått målen måste man åtgärda. Biblioteksplanen slår fast att biblioteket ska vara 
bemannat med kompetent personal och det är självklart att det inte räcker med att ha ett 
rum med böcker, där måste finnas någon som kan lotsa barnen rätt. Bibliotekarien ser 
biblioteksplanen som ett förtydligande av det som berör skolbibliotek i bibliotekslagen 
och som är väldigt kortfattat. Nu känns det mer självklart att kunna hävda att det ska 
finnas en fackutbildad bibliotekarie i skolan och att biblioteksverksamheten ska 
innehålla sådant som informationssökning och bibliotekskunskap. 

Vad finns det för hinder och/eller möjligheter att genom föra biblioteksplanens 
intentioner på din skola? Att kunna förstärka den undervisning som eleverna får med 
en extra resurs som har specialkompetens, är en stor möjlighet som vi hoppas kunna 
förverkliga, säger rektor på skola A. Det största hindret är ekonomin. Vi kämpar för att 
få ihop till en extra tjänst, men det är svårt i nuläget. Visst kan man använda sig av en 
lärare eller plusjobbare i ett övergångsskede, men vår målsättning är att anställa en 
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bibliotekarie eller mediepedagog. Lärarbibliotekarien ser utsikterna att förverkliga ett 
bemannat bibliotek som betydligt större nu än för fem år sedan. I och med att skolan är 
relativt ny och att man planerat in ett skolbibliotek från första början, så närmar man sig 
nu målet när hela skolan står klar hösten -08. Dålig ekonomi är självklart ett hinder, 
men biblioteksplanens uppmaning till samarbete på olika plan ger möjligheter att 
realisera idéer man haft om t ex författarbesök. 

Bibliotekarien på skola B anser att biblioteksplanens tama formuleringar rent av utgör 
ett hinder för att hon ska kunna stödja sig på den i sitt arbete. Generellt är dess idéer bra, 
men alldeles för allmänt hållna. Rektor ser inte några hinder för att förverkliga 
biblioteksplanens mål, då hon anser att hennes skola redan kommit långt på väg. Det 
finns fortfarande sådant som vi inte uppnått, men med en heltidsanställd bibliotekarie 
har vi stora möjligheter att nå dit. Utveckling måste få ta tid.  

Biblioteksplanens intentioner innebär stora möjligheter för oss, men mångfalden i 
skolan idag och bristen på tid kan utgöra ett hinder för att förverkliga dem säger rektor 
på skola C. Skolan består av så många delar, men skolbiblioteket är en av dem, så vi får 
lägga ribban på en rimlig nivå och ta den tid som behövs. Bibliotekarien ser hur lärarnas 
arbetssätt och inställning till skolbiblioteket är avgörande för om detta kan användas på 
det sätt som biblioteksplanen förespråkar. Om lärarnas undervisning går ut på att 
eleverna ska upprepa innehållet i läroböckerna, så är risken stor att man inte utnyttjar 
den potential som finns i skolbiblioteket. Till en del känns det som att det är på det viset 
på denna skola. Det behövs mera samarbete för att det ska fungera fullt ut. 

Pengar, eller klart uttryckt bristen på sådana, är hindret för att genomföra 
biblioteksplanens mål, säger rektor för skola D utan att tveka. 

Jag menar hade vi haft pengar och kunde gjort på ett annat sätt, haft en heltidsanställd, då 
kan man ju gå in på ett helt annat sätt och engagera sig och man kan ju göra helt andra 
saker, absolut…, men jag menar det är ju hela tiden väga mot nånting annat. Det finns 
liksom inte nånting som är avsatt direkt, utan det är prioritering. Och det är ju klart då är det 
ju i så fall prioriterat, ska vi då ha färre lärare och då istället få en bibliotekarie. Då ställer 
man ju det kanske emot vartannat 

 Men jag ser ändå det som en möjlighet att vi gör så gott vi kan utifrån de tillgångar vi 
har, säger hon. Bibliotekarien ser också dålig ekonomi som ett hot mot att genomföra 
vad biblioteksplanen föreskriver. Själva existensen av en biblioteksplan gör skolan 
uppmärksam på att det är viktigt att följa den och den höjer skolbibliotekariens status. 

7. Analys och diskussion 

7.1 Modeller för politiska beslut 
 
Innan jag kommer in på tillämpningen av den modell jag valt för analys, är det 
nödvändigt att klargöra under vilka förutsättningar skolan arbetar. Forskaren Gunnar 
Berg talar om skolans yttre gräns, den som regleras av lagar och som skolan har 
begränsade möjligheter att påverka. Eftersom skolan finansieras av statliga pengar är 
det endast inom ramen för detta system som variationer kan uppträda. 
 
Sannerstedts tre modeller för politiska beslut var den legel-byråkratiska modellen (Top-
down), den professionella modellen (Bottom-up) och den korporativa modellen 
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(Sannerstedt, se Berg 2003, s. 99f.). Skolan har tidigare varit av typen legal-byråkratisk, 
men med nuvarande skollag och läroplan blivit klart professionell. Det betyder att 
politiker anger övergripande mål och att det krävs specialister, dvs yrkesutbildade för 
att tolka och tillämpa lagarna. Hur har skolan klarat detta? Förvisso har lärare alltid 
agerat som professionella, självständiga yrkesutövare, men det har kanske tidigare varit 
enklare, då man varit tvungen att följa relativt detaljerade föreskrifter. Med resultat- 
och målstyrning krävdes att arbetslagen satte sig ner och formulerade sin syn på hur 
man skulle uppnå de förskrivna målen. Rektor på skola C berättar: 
 

… alltså då i mitten av 90-talet så blev det ju ett lite lätt hysteriskt skrivande va. Och det 
var en ny sak att det kom en läroplan som var så tunn och som vi själva skulle tänka och 
omsätta … Och det var också väldigt nyttigt att sitta ner och diskutera och omforma till vårt 
eget. Men vi kan inte hålla på och sitta och skriva hur mycket som helst heller va. 
 

Det var säkerligen krävande att arbeta fram nya förhållnings- och arbetssätt och på sina 
håll kanske man i mångt och mycket fortsatte i upptrampade hjulspår. De nya 
läroplanerna var otydliga och vaga och skapade förvirring. Tolkningen av skolans 
styrdokument, varav biblioteksplanen är ett, är en ständigt pågående process och mina 
intervjuer ger en fingervisning om hur svårt det är. Rektor på skola A säger att den stora 
svårigheten är att så många intressen ska tillgodoses i skolan att det ibland blir 
personliga intressen som avgör vad man ska satsa på. Det är vanligt att man resonerar 
som rektor på skola C, att lösningen på detta så frustrerande problem är att man får 
generalisera. Alla politiska dokument gäller, men man får slå ihop och baka in i 
vartannat, medger hon. Så är också fallet med biblioteksplanen anser rektorerna på alla 
fyra skolorna. En del av dess mål uppfylls genom språkutvecklingsplanen. 

Man kan ibland ana en viss tveksamhet om förhållandet samhälle – stat, vem är det 
egentligen som styr? I den av skolverket utgivna skriften Skolpolitiker, eldsjälar och 
andra aktörer (1999) diskuteras hur processen där politiska beslut verkställs ser ut.  
Politiker har inte tillräckliga kunskaper om skolan för att kunna ange detaljerat hur en 
skola ska arbeta, menar man där. Förvaltningen, dvs rektor men även andra tjänstemän 
är de som påverkar politikerna och inte tvärt om. (Skolpolitiker… 1999, s. 38ff.). 
Skolpolitiker agerar för det mesta reaktivt, de tar ställning till av verkställarna 
framlagda förslag och initierar sällan själva (Ibid, s. 33). Det råder tveksamhet om 
rollfördelningen. Många rektorer önskar klarare riktlinjer från politikerna, framförallt 
när det gäller resursfördelningen. Politikerna menar att det är rektorernas uppgift att 
göra prioriteringar. Ytterst är det lärarna som har att tolka och verkställa besluten och 
inte sällan kritiserar de politikerna för att kraven som ställs på dem står i motsättning 
till de resurser som står till förfogande.  (Ibid., s. 44ff.). Ett bra exempel på detta är 
skola A. Rektor är märkbart irriterad på det faktum att man upprättar en biblioteksplan 
som kräver en viss standard på skolbiblioteken utan att samtidigt anslå medel till att 
förverkliga dessa mål. Men säger författarna till skolverkets skrift, svårigheterna att 
genomföra politiska beslut bottnar dock ofta i bristen på dialog och samspel mellan 
parterna. Politiker behöver information från verkställarna, såväl muntlig som skriftlig 
information om hur skolverksamhet bedrivs. Ett växelspel måste komma till stånd, 
anser författarna.  (Ibid., s. 48). 
  
Mycket av diskussionen kretsar alltså kring verkställarnas ekonomiska 
beroendeställning. Öronmärkta pengar var vanligt förr, men har en längre tid nästan 
helt lyst med sin frånvaro. Nu höjs röster för dess återinförande. Ekonomin är det stora 



43 
 

 

hindret för såväl biblioteksplanens förverkligande som för många andra aktiviteter i 
skolan. Samtliga de fyra skolorna har trots väldigt olika satsningar på skolbiblioteket 
ändå tvingats kompromissa. De två skolor som har heltidsbemanning har detta tack vare 
att man kan bekosta en del av personalen med hjälp av arbetsmarknadspolitiska bidrag. 
Man kan ställa sig frågan om läget hade varit ett annat om skolorna tilldelats pengar av 
politikerna för att t ex bemanna biblioteket. Men man måste komma ihåg att 
skolbibliotekets kvalitet inte enbart kommer sig av att biblioteket är bemannat, utan 
beror på vilken verksamhet som bedrivs. Vilket i sin tur i hög grad hänger ihop med 
vilken pedagogik och vilka arbetsformer som tillämpas. Bibliotekarien på skola C har 
funderat i dessa banor. Det är förvisso pengarna som styr verksamheten, men också 
lärarnas syn på biblioteket säger hon. På mina intervjuskolor har man hunnit olika långt 
i arbetet med biblioteksutveckling och en orsak till detta är nog att man i skolans 
styrdokument getts så pass fria tyglar att arbeta var och en på sitt sätt och i sin takt. 
Biblioteksplanen som dokument ser man mer som en markering från politikernas sida 
att skolbibliotek är viktigt i dagens skola, än som ett egentligt styrdokument. Eller som 
bibliotekarien på skola D säger: ”Biblioteksplanen hjälper till att ge skolbiblioteket mer 
tyngd, allvar och betydelse …” 
 
Sammanfattning: Med den målstyrda skola som vuxit fram har skolorna fått större 
frihet att organisera sitt arbete. Samtidigt har mängden av styrdokument ökat och 
skolorna har sett sig nödsakade att baka ihop flera dokuments mål. 
Osäkerheten om ansvarsfördelning mellan uppdragsgivare och verkställare är märkbar i 
min undersökning. Somliga rektorer önskar sig tydligare riktlinjer och öronmärkt 
resursfördelning. Biblioteksplanen betraktas inte sällan mer som en markering av 
skolbibliotekens betydelse än som ett direkt styrdokument att följa i detalj. 
 
7.2 Analys 
 
Vi återvänder nu till den modell som jag vill använda för att beskriva en organisations 
samlade kultur och som jag anser kan förklara de skilda reaktioner som de fyra skolorna 
visar upp när de konfronteras med kommunens biblioteksplan. En av de fyra 
hörnstenarna i denna modell utgörs av omgivningens art. Här handlar det om externa 
påverkanselement som nya strömningar och värderingar i samhället i stort, värderingar i 
den lokala miljön och värderingar hos särskilda grupper. 

7.2.1 Omgivningens art 
Värderingar i samhället 
Alla organisationer är beroende av det som sker i omvärlden och vissa förändringar är 
mer omvälvande än andra. Ingen i vårt samhälle har kunnat undgå att påverkas av de 
liberala vindar som har blåst i västvärlden sedan början av 1990-talet. Skolan och för 
övrigt den offentliga sektorn i stort, är inte lika trendkänslig som andra branscher och 
har inte behövt omstrukturera sin verksamhet i så snabb takt som vissa andra. Men 
kraven på omfattande ekonomiska åtstramningar har tvingat fram nya arbetssätt och 
organisationsförändringar som på sina håll varit revolutionerande för den offentliga 
sektorn.  

 Skolan, har i allt högre grad anammat de privata företagens planerings- och 
utvärderingsmetoder. De rektorer jag intervjuat svänger sig med ord som 
måluppfyllelse, utvärdering och kvalitetsredovisning, vilket inte tidigare varit vanligt i 
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skolan. Man kan också märka det liberala inflytandet på den genomslagskraft det 
individcentrerade perspektivet fått, såväl i skolan som i det övriga samhället. Audunson 
konstaterar i Change processes in public libraries (1999) att medan man tidigare riktade 
sig till en kollektiv målgrupp, med undantag för vissa s k eftersatta grupper, skräddarsyr 
idag folkbiblioteken sin verksamhet för den enskilde (s. 49).  Samma sak tycks gälla i 
skolan. Numera är det självklart att varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan. I 
Malmö stads skolplan är ett prioriterat mål att elevens inflytande ska öka i skolan 
(Malmö skolplan 2004)). Alla fyra skolorna i mina intervjuer beaktar elevernas 
önskemål när de köper in medier till sina bibliotek. Skola B betonar att skolbiblioteket i 
första hand är elevernas bibliotek och barnen får till och med följa med till bokhandeln 
för att välja. För några decennier sedan var bokurvalet en viktig uppgift för 
bibliotekarien, för att garantera kvalitet. Numera är det individens rätt att själv avgöra 
vad som är kvalitet och därför har begreppet blivit mer tänjbart. Elevernas 
medinflytande i skolan kan vara ett sätt att legitimera sig, men flera skolor låter även 
föräldrarna vara delaktiga. Skola B:s bibliotek riktar sig aktivt till barnens föräldrar och 
skola C:s bibliotekarie har gjort boklådor som ska visas på föräldramöten.  

I förlängningen handlar anpassningen till kundens/brukarens önskemål inte enbart om 
en svängning i politiken när det gäller skolan. Som alla offentliga organisationer 
begränsas skolan av politiska beslut som presenteras i de styrdokument som skolorna 
måste följa. Åtminstone tre av de skolor som jag har med i min studie anger brist på 
ekonomiska resurser som ett starkt skäl till att man inte kan förverkliga sina planer 
angående skolbibliotek. Det ingår i offentliga organisationers uppdrag att de måste 
beakta vissa demokratiska ideal och balansera någorlunda mellan behov hos olika 
intressegrupper. Men de måste också legitimera sin existens, eftersom deras verksamhet 
bygger helt och hållet på statliga och kommunala bidrag. Det gäller därför att visa vad 
man går för. Skolan står i centrum för många gruppers intressen. I press och TV 
granskas och diskuteras ständigt skolans arbetssätt och kvaliteter. En omvärld där 
många parter agerar för sin sak, framstår som osäker och utövar ett start tryck på 
organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 245, 249). Rektor på skola A, säger att 
det finns otroligt många särintressen som kräver att få ha ett finger med i spelet. Det har 
resulterat i en mångfald statliga och kommunala dokument och samarbetsavtal, ”jag tror 
det är 68 eller 70 eller 108 planer”, säger hon. Detta gör att det blir svårt för skolan att 
följa dem alla. Rektor på skola C är inne på samma resonemang och det tycks som om 
just detta faktum kan utgöra ett hinder för biblioteksplanens genomförande fullt ut. 
Skolorna är helt enkelt tvungna att prioritera. Men de befinner sig i en besvärlig sits, 
eftersom de naturligtvis vill visa att de lever upp till vad som förväntas av dem. 

Värderingar i lokalsamhället 
Hur det ser ut lokalsamhället kan vara betydelsefullt för vilka beslut man fattar. Skola B 
ligger i ett invandrartätt område och det är troligen orsaken till att man i stadsdelen som 
ett gemensamt, prioriterat mål har språkutveckling. Det kan vara ett sätt att legitimera 
sig, att visa att man tar problemen på allvar. Som ett redskap för att förverkliga målet 
använder man skolbiblioteket. Peter Almerud har i sin skrift Biblioteksplaner pekat på 
att biblioteksplanen bör ses i ett samhälleligt helhetsperspektiv (Almerud 2005, s. 9) . 
Sålunda kan förekomsten av bra skolbibliotek vara ett sätt göra en stadsdel attraktiv som 
bostadsområde.  

Värderingar i organiserade grupper 
Värderingar hos grupper som har intressen inom skolans sfär kan påverka på ett 
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betydande sätt. I skolan är lärare den överlägset dominerande gruppen. Utveckling av 
undervisningsmetoder och en förändrad kunskapssyn har skett de senaste årtiondena, 
inte utan inflytande från omvärlden. Dessa förändringar har hunnit olika långt på de 
enskilda skolorna. Sålunda arbetar man med utgångspunkt från ett undersökande 
arbetssätt, ämnesövergripande och tematiskt på en del skolor, medan andra fortfarande 
domineras av katederundervisning. Det undersökande arbetssättet har visat sig gynna 
skolbibliotekens utveckling.  
 
På de fyra skolorna där jag gjort mina intervjuer provar man i olika utsträckning nya 
arbetsmetoder, vilket jag tycker indikerar att man förändrat sin syn på vad kunskap är. 
Skola A och D är båda influerade av Bifrostmetoden och arbetar i viss utsträckning 
tematiskt, men har ännu inte hunnit utveckla skolbibliotekens verksamhet i så hög grad. 
Skola B däremot har, enligt bibliotekarien, en ung personal som hela tiden testar nya 
idéer och som arbetar ämnesövergripande. Detta medför att de också inbegriper 
biblioteket alltmer i skolans dagliga arbete. Så är inte fallet på skola C och 
bibliotekarien där hävdar att traditionella arbetsmetoder kan medföra att man inte 
utnyttjar skolbibliotekens resurser fullt ut. 

Sammantaget kan man konstatera att de influenser som skolan får från sin omgivning 
inte är betydelselösa, men hur mycket de betyder för hur de fyra skolorna tog emot 
biblioteksplanen kan diskuteras. Trender i politiken och den lagstiftning som gäller i 
skolan är samma för alla och kan knappast förklara skillnader i uppfattning, men de 
enskilda skolorna har påverkats i skiftande riktningar av det omgivande samhället. Jag 
tycker mig se hur den lokala miljön och människorna som verkar i den är avgörande för 
vilken handlingsväg man väljer. Den lokala miljön kan skapa både möjligheter och 
hinder. Personalen som grupp kan med sina sammantagna erfarenheter vara mer eller 
mindre benägna att ta till sig nya värderingar. Det är inte ovanligt att starka gruppers 
åsikter står i total kontrast till dem som organisationen företräder (Bakka et al. 2006, s. 
146).  Detta bekräftar Audunson, som i sin forskning funnit att den offentliga sektorns 
övergång till ett mer marknadsorienterat arbetssätt krockade med de yrkesvärderingar 
som tjänstemännen hade (Audunson 1996, s. 15). Informanternas skiftande inställning 
till biblioteksplanen kan med andra ord vara beroende av hur mycket de påverkats av 
nya värderingar i samhället. 
 
Sammanfattning: En organisations kultur påverkas av externa faktorer i omgivningen, 
såsom värderingar i samhället, den lokala miljön och hos grupper. På de skolor jag 
studerat märker man hur dessa influerats av moderna arbetsmetoder, 
marknadsföringstänkande och ett nyliberalt, individcentrerat förhållningssätt. Skolor 
finansieras helt med statliga medel och blir därför tvungna att legitimera sin existens 
gentemot dessa. Det finns en uppsjö styrdokument i skolan och det framgår i 
intervjuerna att man känner en stor press och har svårt att följa alla, inte minst 
biblioteksplanen. Hos lärare som grupp, har en ny kunskapssyn börjat göra sig gällande 
och på skolorna testar man nya arbetsmetoder i olika utsträckning. Traditionellt 
arbetssätt tycks inverka negativt på möjligheterna att utnyttja skolbiblioteket till fullo, 
medan nytänkande kan verka i motsatt riktning, anser några av mina informanter. 

7.2.2 Organisationstyp 
Organisationstyp syftar även det på externa faktorer som är betydelsefulla vid 
förändringar i yttervärlden. Vilka handlingsalternativ en organisation har är beroende av 
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vilken typ av marknad man agerar på, vilken produkt man tillhandahåller och den teknik 
och de råvaror som krävs. 
 
Marknadssituation  
Skolan tillhör den offentliga marknaden och är dessutom en institution med en lång 
historia bakom sig. Kvardröjande värderingar och handlingsmönster tenderar att 
påverka de anställda mer eller mindre. I skolans värld är man över huvud taget inte van 
att tänka i termer av marknad. Skolan har inte utsatts för någon konkurrens i nämnvärld 
utsträckning sedan den etablerades 1842. Sedan man införde marknadstänkande i 
offentlig verksamhet och framförallt sedan valfriheten ökat i samband med att friskolor 
öppnats i allt större utsträckning, har skolor faktiskt blivit nedläggningshotade. Skola D 
i min undersökning, berättar om hur man såg sig nödsakade att profilera sig, eftersom 
flera friskolor växte upp i stadsdelen. Det resulterade i att man införde flexibel skolgång 
och att man producerade en reklamfilm. Ingen av mina intervjuskolor har rent ut sagt att 
man använder skolbiblioteken som lockbete i konkurrensen, men det vore fullt möjligt 
att göra det då det för närvarande rasar en debatt i medierna, där man uppmärksammat 
att ett stort antal friskolor saknar eget skolbibliotek.  

Produkter och teknologi 
Det är svårt att säga vilken ”produkt” skolan producerar. Är det en högre kunskapsnivå 
hos eleverna som är skolans produkt, frågar sig forskaren Nils Brunsson? Varken skolan 
eller dess omgivning kan riktigt svara på den frågan, menar han. Det är också mycket 
svårt att utvärdera om man når ett sådant mål. Ändå överlever organisationer av denna 
typ och får också support från omvärlden.  Det beror på att man utåt genom struktur, 
ideologi och processer lyckas förmedla de inom skolan rådande normerna, säger 
Brunsson (Brunsson 2002, s. 4). Konkret uttryckt kan skolan tala om vad den vill göra 
dels genom en solid och pålitlig organisation, dels genom skriftligt formulerade 
verksamhetsplaner och dels genom handling. 
 
 De fyra intervjuskolorna har lagt ner stort arbete på att formulera arbets- och 
verksamhetsplaner för sina skolor, men när det kommer till frågan om skolbiblioteket 
har endast en skola, skola D, en biblioteksplan. Man kan dock snabbt konstatera att 
skolan för närvarande befinner sig tämligen långt från de uppsatta målen, vilket också 
skolans rektor medger. I intervjuerna talar såväl rektorer som bibliotekarier på alla 
skolorna om sitt framtida skolbibliotek i mycket positiva och hoppfulla ordalag. I 
realiteten verkar möjligheterna att förverkliga dessa visioner ganska fjärran, till stor del 
beroende på begränsad ekonomi. Ideologi och handling stämmer alltså inte överens. 
Brunsson anser att det man säger, hur man handlar och de beslut man tar inte alltid är 
samstämmiga. Det kan vara ett sätt att framstå som trovärdig att tala och i viss mån 
handla, men att skjuta besluten på framtiden. (Ibid., s.27). Malmö stads biblioteksplan 
såg rektorerna på skola B, C och D som fullt möjliga att genomföra, men i praktiken är 
det bara skola B som hunnit en bit på väg. Vid intervjuerna sa de tre rektorerna att de 
inte såg några större hinder och alla hade mer eller mindre utvecklade tankar om hur 
man ville se sitt bibliotek. Deras ”prat” ser jag just som ett sätt att vinna legitimitet. 
 
Bransch  
Den offentliga sektorn är en bransch där förändringar ofta går långsamt och sker i små 
steg . Delvis handlar det om djupt liggande institutionella värderingar, men 
betydelsefullt är om organisationen begränsas av regleringar som gör att 
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handlingsutrymmet blir snävare (Bakka et al. 2006, s. 250).  Visst finns 
konkurrenssituationen också i skolan, men eftersom den inte är så påtaglig eller 
överhängande kan man låta förändringar ta tid. Såväl rektor på skola A som C säger att 
man jobbar med att utveckla sina skolbibliotek, men att man inte ser någon anledning 
att stressa. Som jag ser det kan den långsamma förändringstakten var både ett hinder 
och en möjlighet. Hinder i bemärkelsen att skolbibliotekets utveckling skjuts på 
framtiden och kanske glöms eller väljs bort i ljuset av andra satsningar. Möjlighet därför 
att man kan uppnå ett kvalitativt bättre resultat om man arbetar grundligt och 
eftertänksamt. Rektor på skola C säger att hon vill att den arbetsplan för biblioteket som 
man håller på att utarbeta ska vara ett levande dokument och inte ett papper som man 
hastigt skriver ihop bara för att det ska vara så. Det tar tid att formulera mål, säger 
Audunson, det är faktiskt mycket mer pappersarbete än handling. Vaga politiska 
dokument innebär olika uppfattningar om hur man ska gå tillväga och själva 
reflektionen är en långsam process. (Audunson 1996, s. 168f.). Mina informanter intar 
en lite kluven hållning till Malmös biblioteksplan, där man i och för sig inte ser några 
hinder för att genomföra dess mål, men samtidigt inte kan säga när så ska ske. Jag tolkar 
det som att planen betraktas som relativt långsiktig och att man vill iaktta försiktighet.  
 
Sammanfattning: Skolan har tidigare inte utsatts för någon nämnvärd konkurrens, men 
i takt med att ett marknadstänkande allt mer gjort sig gällande också här, har många 
skolor blivit tvungna att göra reklam för sig. Skola D har sålunda profilerat sig samt 
gjort en reklamfilm. Den ”produkt” skolan erbjuder är svår att definiera, men skolorna 
har genom verksamhetsplanerna formulerat vad man vill uppnå. I den mån man alls 
tagit med skolbiblioteket i dessa, är planerna rätt så visionära, vilket kan ses som ett sätt 
att legitimera sig. Skolan tillhör den offentliga sektorn och förändringar går här i regel 
inte fort. Mina informanter har valt att skynda långsamt med att förverkliga målen i 
biblioteksplanen.  
 
 
7.2.3 Organisationens egenart 
Historik  
Den tredje byggstenen i den samlade organisationskulturen är organisationens egenart 
där väsentliga inslag är historik, storlek, ledarstil och administrationssystem. Här har vi 
alltså att göra med interna förhållanden. För skolans del är dess historia en 
förklaringsfaktor som väger tungt om man vill skapa förståelse för varför förändringar 
tycks gå så långsamt. Klart är att en organisations historia kan utgöra ett hinder för 
utveckling och många vittnar om att just skolan ofta uppvisar en tröghet när det gäller 
anpassningsbarhet (Gomez 1993, s 15). 

 Skolan som institution har alltså en lång historisk bakgrund, men den enskilda skolan 
har också sin egen historia. En skola kan under lång tid ha utvecklat egna kulturella 
mönster, som naturligtvis är påverkade av de människor som arbetar i organisationen. 
Forskaren Ulrika Tillberg talar om skolan på makro- och mikronivå och menar att det 
historiska arvet och den lokala kulturen är viktigare än styrdokumenten (Tillberg 2003, 
s. 39). Intressant i min undersökning är att två av skolorna är relativt nya och man frågar 
sig då om det finns någon märkbar skillnad mellan dem och de två skolor som har 
verkat under en betydligt längre tid. Man talar ibland om att ”kulturen sitter i väggarna” 
och det kan då vara så att man haft det på ett visst sätt under så lång tid att man inte 
reflekterar över att det skulle kunna vara annorlunda. På skola C och D har 
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skolbiblioteket som rum betraktat funnits länge och båda har under lång tid skötts av 
lärare. Under senare år har båda skolorna anställt bibliotekarier på initiativ av 
rektorerna. På de här två skolorna har man alltså tagit ett steg i riktning mot att använda 
skolbiblioteket på ett mera adekvat sätt, men det tycks som att personalen ofta arbetar 
enligt invanda mönster och att det därför går rätt trögt. 
 
Skola A och B är nya och har inte på samma sätt en inarbetad kultur. Skolbiblioteket har 
på ett naturligt vis kommit i fokus genom att man redan på planeringsstadiet tvingats 
fundera på alla de funktioner en skola bör ha. När det gäller den verksamhet som ska 
bedrivas på skolbiblioteken är meningarna delade . Biblioteksplaner är ett försök att 
definiera de olika bibliotekstypernas verksamhetsinriktning och omfattning och Malmös 
plan anger vad man vill ställa för krav på skolbiblioteken. Skola A och B har vid 
etablerandet av de nya skolorna då haft möjlighet att använda biblioteksplanen som en 
slags checklista för hur ett bra skolbibliotek ska se ut. Biblioteksplanen antogs 
visserligen inte förrän 2005, så från början fanns den kanske inte med, men skola A är 
just nu inne i ett intensivt planeringsskede för att kunna ta i bruk de nya lokalerna till 
hösten och skola B uppger att man kontinuerligt vill utveckla sitt skolbibliotek. Tar 
skolorna sin utgångspunkt i biblioteksplanen, påverkas de av den?  Nej, inte i någon 
högre grad tycks det. Det är inte ett dokument som får en skola att göra en 
helomvändning i sin syn på skolbibliotek. Det tycker jag tyder på att biblioteksplanen 
uttrycker idéer och tankar som är främmande i skolkulturen. Ett undantag är dock skola 
B, vars rektor säger att Malmös biblioteksplan passade in i skolans arbetssätt och att det 
därför föll det sig naturligt att stödja sig på den. Vid intervjuerna har det framgått att 
skolan präglas av nytänkande och experimentlusta. 
 
Inte heller de ”gamla” skolorna ser biblioteksplanen som avgörande för de förändringar 
de vidtagit. Rektor på skola C anser inte att Malmös biblioteksplan haft särskilt stort 
inflytande på skolan. De fyra skolorna har alltså trots olika utgångsläge 
uppmärksammat och förnyat sina skolbibliotek, men biblioteksplanen har inte varit 
orsak till detta. Den lokala kulturen och skolans egna dokument är långt mer 
vägledande. 
 
Ett skäl till att biblioteksplanen haft så svagt inflytande, kan vara att den inte är särskilt 
känd i skolans värld. Föreskriften om biblioteksplaner finns i bibliotekslagen och den är 
betydligt mer känd bland bibliotekarier än bland lärare och rektorer. I mina intervjuer 
kände bibliotekarierna på skola B och C väl till biblioteksplanen och bibliotekarien på 
skola B hade haft planen som utgångspunkt när hon arbetade fram bibliotekets 
mediaplan.  
 
På skola C och D som är ”gamla” skolor har man haft intentioner att utveckla 
skolbiblioteksverksamheten genom att anställa fackutbildade bibliotekarier och det har 
varit på initiativ av rektorerna. Kännedomen om biblioteksplanen bland övrig personal 
verkar vara marginell. Varken rektorer eller bibliotekarier tror att särskilt många ur 
personalen vet om dess existens och bibliotekarien på skola C säger att ”man får vara 
ganska bra intresserad av skolbibliotek om man ska ha något intresse för det 
dokumentet…”  
  
Rektorernas kunskaper om biblioteksplanen är skiftande. Klart är att det inte är ett 
dokument som man kan rabbla upp i detalj. Man har tagit till sig de delar av 
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biblioteksplanen som liknar skolans mål mest, framförallt de som handlar om 
språkutveckling och läsning. Vi har här en företeelse som inte är helt ovanlig, nämligen 
att den egna kulturen fungerar som ett informationsfilter (Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 
382). Människor har ofta en benägenhet att sortera bort det som inte verkar relevant för 
det egna arbetet. Mina intervjuer tyder alltså på att skolpersonalen har svårt att acceptera 
bibliotekskulturen och det försvårar förändringar i biblioteksplanens anda. 

Ledarstil  
Om biblioteksplanens innehåll ska nå skolorna är beroende av att rektor vidarebefordrar 
detta och det visar ledarens roll som kulturbärare. På de fyra skolor jag har utfört mina 
intervjuer på, har rektorerna varit intresserade av skolbibliotek Tidigare erfarenheter och 
kontakter har varit avgörande. I mångfalden av styrdokument tycks det som att det 
ibland är personliga intressen hos rektor eller en enskild så kallad eldsjäl som är 
avgörande för vilka prioriteringar som görs. Rektors betydelse för utvecklingen av 
skolbibliotek är omvittnad av många forskare. Speciellt brukar nämnas tilldelningen av 
resurser, men även en skolledares visioner om hur skolbiblioteksverksamhet ska 
bedrivas och hans/hennes sätt att förankra detta budskap hos personalen betraktas som 
viktigt. Rektor är den som ska utgöra någon slags länk mellan den politiska nivån och 
verkställarnivån. Han/hon intar en mellanchefsposition och måste visa lojalitet både 
uppåt och nedåt (Persson, Andersson & Nilsson Lindström 2003, s. 43). Det är inte 
någon lätt situation, menar Audunson, för det gäller att balansera politiska mål mot 
professionella mål (Audunson 1996, s. 21). 
 
 Gunnar Bergs har beskrivit två typer av ledare, där den ene koncentrerar sig på det 
administrativa arbetet medan den andre har lägger större vikt vid att tillsammans med 
personalen förverkliga pedagogiska visioner (Berg 2003, s. 198ff.). Rektorerna i mina 
intervjuer tycker jag tillhör den senare kategorin som försöker förmedla sitt intresse och 
sina tankar om skolbibliotek till personalen. Rektor på skola C lyfter skolbiblioteket 
som en särskild punkt vid skolstarten varje år. På samtliga fyra skolor är rektorerna 
personligen engagerade i skolbiblioteket, med undantag för skola D, där 
skolbiblioteksfrågorna delegerats till biträdande rektor, som ju ändå representerar 
skolledningen. Alla skolorna har på ledningens initiativ bildat särskilda 
biblioteksgrupper, där rektorerna ingår och skolorna deltar just nu i 
skolbiblioteksprojekten SMiLE respektive Stilbib. Förutsättningar för att utveckla 
skolbiblioteken i enlighet med biblioteksplanens målsättning tycks ju finnas.  

Administrationsstil  
Det administrativa systemets utformning är en del av ett företags kultur. På en skola kan 
detta utgöra en kvarnsten om halsen på grund av de starka bindningar det har till skolans 
historia. Om den pedagogiska verksamheten hade haft fritt spelrum är det möjligt att 
förändringar hade kunna genomföras snabbare, men inte sällan spelar administrationen 
ut pedagogiken. Storleken på skolan är av vikt i sammanhanget, för ju större skola ju 
mer administration, för att få delarna att fungera. Administration handlar om 
samordning och det gäller att utnyttja såväl lokaler som personal på ett ändamålsenligt 
sätt.  

Bibliotekarien på skola B ser just skolans organisation som ett stort hinder för att kunna 
förverkliga biblioteksplanens mål fullt ut. Även om denna skola hunnit en bra bit på väg 
tycker hon inte att det yttersta målet, att integrera biblioteket med undervisningen, 
uppnåtts. Organisationen är inte tillräckligt flexibel, personalen är t ex för fast knuten 
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till sina bestämda platser och själv är hon delvis uppbunden av schemalagda pass. Man 
hade kunnat utnyttja personalens resurser på ett helt annat sätt om det inte funnit 
schematekniska hinder i vägen. Hon berättar t ex: 

 Jag kände med mina åttor hade jag problem då, att de låg på så låg LUS 
[läsutvecklingsschema; min anm. ]10 och då ville jag använda en annan lärare från 
mellanstadiet som hade jobbat jättemycket med just LUS 13. Men då gick inte det att få 
upp henne hit, för då var hon ju där . 

Numera föreskrivs skolorna att organisera sig i arbetslag, men det varierar mellan olika 
skolor hur arbetet i dessa fungerar. Även här bromsar säkerligen en historisk syn på hur 
skolan ska vara organiserad upp utvecklingen. Det är fullkomligt självklart att man 
undervisar i traditionella ämnen som historia, geografi, matematik och svenska. Att 
sudda ut gränserna mellan dessa ämnen och låta dem gå in varandra kan vara svårt, 
särskilt som lärare utbildas till experter på olika områden. Det förutsätter samarbete 
mellan personal och fortfarande bygger läraryrket på att läraren är ensam härskare i 
klassrummet. En del skolor har förändrat sitt arbetssätt, men fortfarande är katederstyrd 
undervisning vanligt. På några av mina intervjuskolor bedrivs temastudier, t ex på skola 
A där man en gång i veckan ägnar sig åt ämnesövergripande undervisning utifrån ett 
tema som är gemensamt för hela skolan. Dock kopplas ännu inte denna undervisning 
ihop med skolbiblioteket i någon större utsträckning. Skola B och D arbetar även de 
med tema enligt Bifrostmodellen, men det är bara på skola B som bibliotekarien i 
verklig mening deltar i förberedelserna inför dessa. På skola A och C använder man för 
närvarande inte bibliotekets resurser i så hög grad just för temaarbeten och på skola D 
får bibliotekarien bara sporadisk information från lärarna om kommande temaarbeten.  

Likaledes kan man diskutera om den traditionella indelningen i klasser efter ålder 
verkligen passar bäst i dagens skola där individen står i centrum. Kanske skulle ett 
nytänkande gynna såväl eleven som personalen, då en genomtänkt förändrad indelning 
av eleverna kan frigöra resurser både i ekonomisk mening och personellt. På skola D 
driver man ett intressant projekt med flexibel övergång mellan skolåren och där flera 
olika personalkategorier samarbetar. Det framgår inte direkt genom mina intervjuer om 
skolbiblioteket haft någon konkret nytta av detta, men enligt min mening skulle man i 
ett längre perspektiv kunna ha det. Personalen ser genom sitt arbetssätt hur ett 
helhetstänkande kan leda till att man utnyttjar befintlig personal på ett mer adekvat sätt. 
Som jämförelse kan nämnas skola C som satsat på en helhetsanställd bibliotekarie, men 
där denna säger att hon inte anser att man utnyttjar henne och de resurser biblioteket 
erbjuder fullt ut. Tänker personalen i väldigt traditionella termer vad gäller 
skolbiblioteket och inte heller känner till eller förstår vad bibliotekariens kompetens kan 
användas till, kan det lätt bli så här.  

Ytterligare ett administrativt problem är tiden eller rättare sagt brist på sådan. För att få i 
synnerhet en stor skola att fungera, måste personalens tid schemaläggas strikt. 
Merparten av lärares tid är uppbunden av schemalagda lektioner och den resterande 
arbetstiden tycks inte vara svår att fylla med den mångfald av uppgifter och problem 
som ryms i skolan. ”Det är så mycket på konferenstid, så det är inte alltid vi får tid att 
prata precis om sådana här saker”, säger lärarbibliotekarien på skola A. Bristen på tid 

                                                           

10 LUS (Läsutvecklingsschema) är ett mätinstrument för att bedöma elevens läsförmåga, utvecklat av Bo 
Sundblad. Se http://www.lus.nu/info/lus.asp 
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anges som ett starkt vägande skäl till att man faktiskt i arbetslagen inte hinner sätta sig 
ner för att diskutera vad biblioteksplanens mål innebär och hur man kan förverkliga dem 
på respektive skola. Ett steg i rätt riktning är att tre av skolorna deltar i projektet 
SMiLE. Skola A och C säger att en tanke med det är att man tvingas avsätta tid för att 
verkligen fördjupa sig i och reflektera över vad man ska använda sitt skolbibliotek till. 

  Jag tycker att ovanstående exempel mycket väl illustrerar Gunnar Bergs teorier om hur 
skolans administrativa organisation tillåts dominera över den pedagogiska (Berg 1982, 
s. 26f.). På detta sätt bromsas skolans och i förlängningen skolbibliotekens utveckling 
upp. 

Historik, storlek och administrationsstil verkar oftast utgöra hinder för att skolarna ska 
kunna nå biblioteksplanens mål. Ledarstil däremot kan underlätta processen, om rektor 
har kunskap, intresse och en holistisk syn på skolans verksamhet. 

Sammanfattning: Den lokala kulturen och det historiska arvet kan förhindra utveckling. 
På de två ”gamla” skolorna i min undersökning har man på rektors initiativ anställt 
skolbibliotekarier, men förändringen av biblioteksverksamheten går långsamt, då 
personalen har svårt att ta till sig bibliotekskulturen. De ”nya” skolorna har byggt upp 
sina skolbibliotek på olika sätt, med utgångspunkt från personalens skiftande 
erfarenheter och arbetssätt. Ingen av skolorna har påverkats särskilt mycket av 
biblioteksplanen vid utvecklingsarbetet.  
Rektors betydelse för skolbiblioteket är märkbart på samtliga skolor. Intresse och 
tidigare erfarenhet hos dessa har lett till flera förbättringar. 
Administrationssystemet är ett hinder för skolbiblioteksutveckling på många sätt. 
Skolorna arbetar fortfarande i stor utsträckning på traditionellt vis. De försök till nya 
metoder och arbetssätt man prövat, t ex temaarbete, har inte inverkat i särskilt hög grad 
på samarbetat och utnyttjandet av skolbiblioteket. Brist på tid gör att skolorna inte 
hinner sätta sig in i biblioteksplanen. 

7.2.4 Medarbetarnas egenart 
Den återstående av de fyra byggstenar som utgör en organisations samlade kultur är 
medarbetarnas egenart. De som arbetar i en organisation sätter sin prägel på denna i 
mer eller mindre hög grad. I den modell för politisk implementering som kallas för 
bottom-up eller den professionella modellen och som de styrkällor som skolan använder 
är typiska exempel på, överlämnas själva tolkningen av ett beslut till specialister inom 
ett givet område. Dessa specialister får då stort inflytande över hur själva verkställandet 
av beslutet utformas (Berg 2003, s 99). Skolan är, har vi tidigare konstaterat, en arena 
för konflikter genom de många intressenter som är inblandade och också genom det 
faktum att skolans styrkällor i grunden är resultatet av politiska kompromisser (Berg 
1981, s. 90). Inom en organisation finns i regel flera grupper och alla kan ha sin 
speciella subkultur. Det kan finnas motsättningar mellan olika grupper som ibland leder 
till regelrätta kulturkrockar. Ofta handlar det om en brist på förståelse för andra 
gruppers perspektiv. Bakka et al. nämner i sin modell ett antal olika faktorer som kan 
variera hos en organisations medarbetare. Av dessa förknippar jag kunskap och 
erfarenhet och i viss mån värderingar med yrkesutövning. Attityder, intressen, kön och 
ålder hänger däremot ihop med den enskilda människan. I skolan är yrkesidentiteten 
mycket viktig för hur man utövar sitt yrke och därför kommer jag mest att uppehålla 
mig vid det, även om enskilda individers inflytande också kan spela en roll. 
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Utbildning och, erfarenhet 
Utbildning bidrar starkt till att påverka yrkesgrupper i en bestämd riktning vad gäller 
sätt att tänka och handla. Begreppet professionalism är här användbart och syftar på 
kunskapsmonopol och bestämda sätt att organisera arbete (Hellberg, 1986 s. 25). En 
yrkesutbildning som leder till en viss profession innebär att man skolats att lösa 
uppgifter på ett speciellt sätt. Oftast betyder det en garanti för ett bra arbetsresultat och 
det är därför som man vid rekrytering kräver examinerade sökande. Emellertid kan 
professionalism också utgöra ett hinder för utveckling. Det kan omedvetet innebära att 
inta ett ensidigt perspektiv, att tänka i gamla hjulspår. Det kan också betyda att man i 
arbetslivet bygger upp mycket skarpa gränser mellan olika yrkeskategorier och att 
lagarbete blir omöjligt. Uno Westerlund, verksam inom TCO, varnar i en artikel företag 
för att hamna i en professionaliseringsfälla. Yrkesgrupper som arbetar inom samma 
verksamhetsfält bör till en del ha samma kunskaper och framförallt måste man kunna 
vara gränsöverskridande och ibland byta arbetsuppgifter. (Westerlund 1986, s 15). 

  Lärare brukar präglas av en stark professionalism, eftersom de av tradition arbetar 
ensamma i klassrummet och är vana att fatta självständiga beslut (Berg 2003, s. 192). 
Läraryrket genomgår nu en mer eller mindre omfattande förändring, påverkat av 
informationssamhället, en ny kunskapssyn, men också under inflytande av 
arbetsmetoder hämtade från det privata näringslivet och krav på betydligt mer 
samarbete. Det är rent av möjligt att påstå att lärare avprofessionaliseras (Persson et al. 
2003, s. 42). Bibliotekarier har naturligtvis också sina yrkestraditioner och är även de en 
yrkesgrupp som förändrats genom tryck från omvärlden (Audunson 1996, s. 162). Inom 
skolan har man i stor utsträckning använt lärare som skolbibliotekarier och 
bibliotekarier är därför en yrkesgrupp som är relativt ny i skolan. Intressant är därför att 
se vad som händer i mötet mellan dessa två grupper. Jag tycker att de två 
yrkesgrupperna har en del gemensamt. De rekryteras från samma samhällsklass, en 
bildad medelklass och båda yrkesgrupperna är kvinnodominerade. Man sysslar med 
information, utbildning och lärande och ofta kanske man delar kunskapssyn. Men inom 
alla yrkesgrupper finns en gemensam jargong och en samsyn som kan vara obegriplig 
för utomstående. 

Brigitte Kühne har i sin avhandling uppmärksammat lärares och bibliotekariers olika 
uppfattningar om skolbiblioteket (Kühne 1993, s. 61ff.). På mina intervjuskolor märks 
en viss skillnad mellan personalens och bibliotekariernas syn på hur skolbiblioteket ska 
användas och på vilken attityd man har till biblioteksplanen.  

I min undersökning har jag inte intervjuat lärare med undantag för skolbibliotekarien på 
skola A som är lärare. Personalen får här representeras av rektorerna, men jag har även 
frågat alla mina informanter om hur lärare använder biblioteket och om de uttryckt 
åsikter om detta. 

Generellt kan man säga att personalen har en tämligen traditionell syn på bibliotek, där 
skolbibliotek ofta likställs med folkbibliotek och biblioteket betraktas som en 
lånecentral för böcker. De flesta går dit för att låna böcker tillsammans med eleverna. 
Man ser som bibliotekets viktigaste funktion att tillhandahålla läsning som träning och 
utveckling av språket. Bibliotekariens roll ska i första hand vara litteraturförmedlare. På 
skola A och D talar rektor och personal övervägande om lån och lästräning och att 
biblioteket som rum ska vara inbjudande. Rektor på skola A tycker inte heller att 
lässtimulans och språkutveckling måste vara knutet till ett bibliotek, utan kan skötas på 
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annat sätt. I och för sig står det i biblioteksplanen att språk och läsning är 
skolbibliotekets främsta mål, men det stannar inte vid det, något som rektorerna på 
skola B och C har uppmärksammat. Även de anser att språkutvecklingen kommer i 
första rummet, men de har ett vidare perspektiv. Skolbiblioteket ses mer som en 
inspirationscentral med olika typer av medier som kompletterar varandra och kan 
användas i all slags undervisning. Man nämner också samarbete kring bibliotekets 
användning och vikten av handledning för eleverna. På skola B fungerar också 
biblioteket mycket mer på det sätt som man tänkt sig, även om man önskar att det ska 
utvecklas ännu mer med tiden. På skola C är rektors vision lång ifrån genomförd. Hon 
anser att personalen har orealistiska förväntningar på skolbiblioteket och också har svårt 
att se detta i ett helhetsperspektiv för skolan. I Limbergs och Folkessons projekt 
Informationssökning, didaktik och lärande framkommer just den osäkerhet som råder i 
förhållandet mellan lärare och bibliotekarier och hur lärare ofta är tveksamma till hur de 
kan använda bibliotekariens kompetens (Limberg & Folkesson 2002, s.8). 

De tre fackutbildade bibliotekarierna har en syn på skolbibliotek som väl delvis är 
påverkad av den utbildning de gått och där folkbibliotek står i fokus, men eftersom alla 
har arbetat relativt länge inom skolans värld har de starka influenser därifrån också. Det 
bör här påpekas att det inte direkt finns någon skolbibliotekarieutbildning i Sverige11 
och att man som skolbibliotekarie måste skaffa sig kunskaper om skolan för att kunna 
arbeta där. Bibliotekarierna på skola B och D talar båda om skolbiblioteket som ett 
pedagogiskt verktyg som ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och inbegriper även 
informationshantering, källkritik och bibliotekskunskap i bibliotekets uppgifter. 
Bibliotekarien på skola C betonar särskilt bibliotekariens unika kompetens. Man kan 
säga att skillnaden mellan personalens och bibliotekariernas syn på skolbiblioteket och 
biblioteksplanen är att skolans pedagogiska personal ta fasta på sådant i 
biblioteksplanen som stämmer överens med skolans mål, medan bibliotekarierna utgår 
från sin yrkesroll som litteraturkännare och informationsexperter och försöker vidga 
skolbibliotekets funktion. Audunson har funnit att det är vanligt vid reformarbete att det 
som inte stämmer med en grupps värderingar förskjuts eller omformas (Adunson 1996, 
s. 24). 
 
Skolan har insett att i det informationssamhälle vi har i dag måste eleverna ges redskap 
för att hantera information på rätt sätt. Alla rektorer talar om att det är viktigt att 
eleverna får undervisning i informationssökning och kritiskt tänkande, men det verkar 
som om de har diffusa föreställningar om hur det ska gå till. De inser inte riktigt att 
bibliotekarien är en utbildad expert på just information. Endast rektor på skola B säger 
att biblioteket har en central roll när det gäller att förmedla kunskaper i 
informationssökning. För de andra skolorna verkar det vara ett framtida mål som kanske 
kan skötas av lärarna eller IT-experten. Datorer och internet upplevs ofta som krångligt. 
Rektor på skola A medger att hon inte kan mycket själv, ”men för ungarnas skull så 
måste de ju vara väl orienterade i nutida medier” . Med andra ord, man har svårt att se 
kopplingen mellan informationshantering och skolbibliotek. Jag ser här en slags 
kulturkrock mellan två världar, mellan bibliotekets värld och mellan skolans värld. 
Medlemmarna i dessa subkulturer har ofta bestämda föreställningar om den andre. Mitt 
intervjumaterial visar att skolpersonalen ofta har en traditionell bild av bibliotek, som 

                                                           

11 På Växjö universitet finns dock en bibliotekarieutbildning med inriktning mot pedagogik. Se 
http://vxu.se/hum/utb/program/bop/ 
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ett ställe där man lånar böcker. De känner inte till hur bibliotekariens roll har utvidgats 
och vet inte vad biblioteket därutöver kan erbjuda.  
 
Viceversa är det inte säkert att bibliotekarien vet exakt hur lärarna arbetar. Hur ofta 
lämnar egentligen bibliotekarien sitt bibliotek? Om bibliotekarien är insatt i 
pedagogernas arbete är avhängigt av hur pass mycket samarbete hon har med dem och 
på vilket sätt. Bibliotekarien på skola A är själv lärare, så i det fallet innehar hon en 
dubbelroll som hon säkert kan ha nytta av. Bibliotekarien på skola B är med i ett av 
lärarlagen, men tycker själv att det inte riktigt fungerar. ”Jag känner inte att jag är med 
på riktigt för jag gör ju inte det de gör” . Bibliotekarierna på skola C och D är inte med i 
något lärarlag. Däremot är alla fyra bibliotekarierna med i biblioteksgrupper, men 
förmodligen ger inte det bibliotekarierna någon större insyn i lärarnas vardag.  
Här ser vi hur professionalism blir ett hinder, eftersom man inte, i enlighet med Uno 
Westerlunds resonemang ovan, förmår arbeta tillräckligt gränsöverskridande för att 
kunna ta dela av varandras kunskaper. Även Gunnar Berg har samma tankegångar och 
han anser att en utvidgad lärarroll väsentligt underlättar utvecklingsarbete (Berg 2003, s. 
197). Min åsikt är att för att kunna förverkliga biblioteksplanens intentioner måste de 
kulturer som möts, lärar- respektive bibliotekariekulturen, lära av varandra. 

Språk, grupperingar 
Det andra tydliga tecknet på att lärare och bibliotekarier lever i skilda världar tycker jag 
mig se i hur de tolkar begreppen som används i biblioteksplanen. Alla yrken har väl en 
viss yrkesjargong, ett yrkesspråk som har en bestämd betydelse. Jag upplever att 
skolpersonalen har svårt att tolka det som står i biblioteksplanen, termer som har en 
självklar betydelse för bibliotekarien eftersom hon/han genom sin utbildning tillägnat 
sig innebörden av dessa. Ta t ex informationskompetens. Bibliotekarien på skola B 
säger att hon inte upplever någon samsyn med lärarna på vad informationshantering 
innebär. ”…vi har 63 olika syner, vi är 63 personal…” . Jag har också frågat samtliga 
informanter vad de lägger in i begreppen tillgänglighet och kvalitet, begrepp som är 
centrala i biblioteksplanen. För rektorerna betyder tillgänglighet nästan enbart generöst 
öppethållande. Bibliotekarierna har haft lättare för att se den vidgade betydelse som 
”tillgänglighet” har i biblioteksplanen, där man även ser tillgänglighet som att man t ex 
bör anpassa medierna efter brukarna. Likaledes diskuterar rektorerna främst i termer av 
skräplitteraturens vara eller icke-vara i skolbiblioteket när kvalitet kommer på tal.  
Bibliotekarierna ser delvis andra vinklingar av begreppet. Bibliotekarien på skola C 
talar t ex om hur kvalitet kan handla om på vilket sätt personalen utnyttjar 
skolbiblioteket och inbegriper dess resurser i undervisningen. Det här är självklarheter 
för bibliotekarierna eftersom de skolats in i tänkandet genom sin utbildning. Förebilder 
för sina tankar om skolbiblioteksverksamhet har de hämtat från bibliotekets värld, t ex 
nämner två av bibliotekarierna skolbiblioteksforskaren Louise Limberg som en 
inspiratör. Rektorerna däremot hämtar sina förebilder från skolans värld, från kollegor 
som de mött eller som rektor på skola A som ser folkskollärartraditionen som ett 
föredöme för litteraturspridning för barn. Informanternas olika utbildningar kan alltså 
vara ett skäl för att man har mer eller mindre svårt att acceptera och förstå vad som 
föreskrivs i biblioteksplanen. I Audunsons ”Change processes in public 
libraries”(1996), där han studerade hur väl man lyckats genomföra förändringar i några 
bibliotek, fann han att utsikterna att lyckas med en reform ökade om dokumentet 
författats inom organisationen och av någon med samma yrkesbakgrund. I vårt fall har 
biblioteksplanen arbetats fram gemensamt av representanter för bibliotek och skola, 
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men föreskriften om att upprätta biblioteksplaner återfinns i bibliotekslagen. Det måste 
därför säga att biblioteksplanen snarare hör hemma i bibliotekets värld än i skolans 
värld. Man har använt ett språk och begrepp som har sitt ursprung i 
bibliotekstraditionen och som kan missförstås eller tolkas på ett alternativt sätt av 
utomstående.  
 
Jag tycker det är tydligt att det behövs ett möte mellan de två yrkesgrupperna lärare och 
bibliotekarier för att få till stånd en för varje skola meningsfull tillämpning av 
biblioteksplanen. Men bristen på integration är uppenbar. Vem har tolkningsföreträde? 
På en skola finns ett flertal lärare och i bästa fall en bibliotekarie, så man kan tänka sig 
att maktbalansen är något skev, såvida inte bibliotekarien har ett stort inflytande. På 
mina intervjuskolor tyder mycket på att bibliotekarien ofta har en lite undanskymd roll 
och att hon därmed kanske inte har så stor möjlighet att vidarebefordra de kunskaper 
hon har och som kunde ha bidragit till att acceptansen för biblioteksplanens budskap 
ökat bland skolans personal. Bibliotekarien är en person lite vid sidan av den övriga 
verksamheten. Av de tre fackutbildade bibliotekarierna är det bara skola B:s 
bibliotekarie som ingår i ett lärarlag och deltar i den årliga utvärderingen. På skola D är 
inte bibliotekarien med och på skola C gör bibliotekarien ensam en utvärdering av sin 
verksamhet. Bibliotekarierna på skola B och C har erbjudit personalen fortbildning i 
olika biblioteksrelaterade ämnen, men på grund av tidsbrist prioriterar man gärna bort 
sådant. Att skolbibliotekarien inte har en självklar plats i arbetslagen och i det dagliga 
arbetet tycker jag är en markering av den låga status denne ofta har på skolan. Lärarna 
har en mycket stark och självklar ställning och det tar tid för andra yrkeskategorier att 
vinna gehör för sina tankar. En stark kultur kan visserligen medverka till att en 
organisation vinner framgång, men den kan också försvåra utveckling i en viss 
riktning(Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 153). 

Min uppfattning är alltså att skolbibliotekarien ofta har lite svårt att göra sin röst hörd 
och att kunskap och idéer om hur man arbetar med sitt skolbibliotek inte riktigt når ut. 
Och så länge som man på en skola inte kan se kopplingen mellan skola och 
skolbibliotek, om man inte förstår hur man kan använda skolbiblioteket som ett 
pedagogiskt verktyg, så tror jag att sådana dokument som biblioteksplaner kommer att 
hamna långt ner på prioritetsordningen på en skola.  

Sammanfattning: Yrkesutbildning påverkar starkt gruppers sätt att tänka och uppfatta 
företeelser. Lärare och rektorer i mina intervjuer, ser ofta skolbiblioteket som bokförråd 
och bibliotekarien som litteraturförmedlare. Skolpersonalen har också dålig kännedom 
om bibliotekariens kompetens. Bibliotekarierna ingår i regel inte i skolans arbetslag och 
vet därför inte mycket om lärares vardag. 
Lärare respektive bibliotekarier ”talar inte samma språk” och tolkar därför 
biblioteksplanens språk på olika sätt. Innebörden av ord som tillänglighet och kvalitet 
uppfattas inte på samma sätt. Biblioteksplanen tillhör biblioteksvärlden, men 
skolbibliotekariens ställning på skolan är inte alltid så stark och hans/hennes budskap 
har därför svårt att vinna gehör. 

7.2.5 Organisationens samlade kultur 
I ett politiskt dokument som en biblioteksplan utmålas en vision av hur en kommuns 
samlade biblioteksverksamhet ska se ut. Utgångspunkten tycks vara att alla parter har 
samma förutsättningar och samma möjligheter. Så är emellertid inte fallet och därför 
blir också reaktionerna och mottagandet skiftande bland de mottagare som dokumentet 
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riktar sig till. Förklaringen anser jag ligger i hur en organisations kultur gestaltar sig, 
den kultur som ligger till grund för de tolkningar man väljer att göra. Jag tydliggör de 
segment som tillsammans utgör en organisations samlade kultur i den modell av Bakka, 
Fivsdal och Lindkvist som jag använt i min analys. Fyra hörnstenar, nämligen 
omgivningens art, organisationstyp, organisationens egenart och medarbetarnas 
egenart håller ihop modellen. Jag har ovan visat att alla dessa har betydelse och i olika 
hög grad påverkar organisationen och dess medarbetare.  
 
Tanken bakom den del av biblioteksplanen som berör skolbibliotek har varit att påverka 
skolorna att höja kvalitén på sina bibliotek. Det verkar inte riktigt som man lyckats. 
Informanterna säger sig visserligen vara övervägande positiva till biblioteksplanen, men 
inte på någon skola spelar dokumentet någon stor roll. Informanternas syn på sina 
framtida möjligheter att leva upp till biblioteksplanens intentioner skiljer sig dock en del 
åt. Vad är då orsaken till de skillnader som kan noteras i skolornas uppfattningar om 
sina förutsättningar att förverkliga dessa mål?  
 
Om man ska använda sitt skolbibliotek på det sätt som biblioteksplanen pekar ut, 
betyder det för många skolor ett nytt sätt att tänka och arbeta. Förändring kräver, enligt 
Gunnar Berg, god aktörsberedskap. Begreppet innebär att personalen har en god 
organisation, har viljan till förändring samt förstår de direktiv de får (Berg 2003, s.102).  
Viljan att förändra anser jag hänger ihop med personalens förhållningssätt till sin 
yrkesroll och förmågan att kunna arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv. French & Bell 
menar att förutsättningen för en lyckad förändring är att uppleva ett problem och att ha 
ledningens stöd (French & Bell, se Jacobsen & Thorsvik 2002, s.460). Som jag ser det, 
är det inte alltid som skolor, varken rektor eller övrig personal, uppfattar att de behöver 
utveckla sitt bibliotek. Det duger bra som det är, anser många. 
 
 Förståelsen av direktiv kopplar jag till kunskap och organisationens utveckling genom 
lärande. En mycket formell organisation, liksom starka grupper medför inget lärande 
(Jacobsen & Thorsvik 2002, s.427). De skolor som genomgått mest genomgripande 
förändringar har haft en god aktörsberedskap i form av en flexibel organisation, ett 
multiprofessionellt förhållningssätt och kunskap om hur man går till väga. Min 
erfarenhet är, att när det gäller utveckling av skolbibliotek, behöver skolorna ofta 
inhämta kunskap från utomstående experter. Intervjuerna har visat att skolan idag 
upplever ett hårt tryck från externa intressegrupper att förverkliga vitt skilda mål. 
Skolorna klarar emellertid inte allt detta själva, utan behöver kunna vända sig till 
fackexperter. Mina intervjuskolor deltar i projekten SMiLE respektive Stilbib och det är 
ett sätt att införliva ny kunskap i organisationen. De fyra skolorna är alltså samtliga 
lärande organisationer, men alla uppfyller inte helt och hållet kriterierna för god 
aktörsberedskap och därför skiljer sig deras uppfattningar åt vad gäller biblioteksplanen. 
Med en god aktörsberedskap tar man lättare till sig innehållet i denna. 
 
Jag tycker att min analysmodell har varit en god hjälp för att besvara mina frågor 
angående biblioteksplanens mottagande hos de fyra skolorna. Fördelningen mellan de 
fyra hörnstenarna har gjort att bilden har klarnat och bildat en helhet. Det står helt klart 
att organisationen utövar en stark påverkan på kulturen och även viceversa. Det som har 
utgjort svårigheter har varit att veta vad som är orsak och verkan, vilken eller vilka 
faktorer som har varit viktigast. Kan det även finnas element som saknas? Kan kultur ha 
fler dimensioner än de som finns i denna modell? Kanske skulle en annan syn på vad 
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kultur är innebära andra svar på frågorna. Jag anser dock att min modell genom sin 
allsidighet, ger en bra bild av hur en organisations kultur kan gestalta sig. 
 
8. Slutsatser 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att genom intervjuer med fyra skolor spegla 
deras uppfattning om Malmö stads biblioteksplan. Jag har velat ta reda på om en 
biblioteksplan kan påverka skolor att förbättra kvalitén på sina skolbibliotek. Jag ska nu 
besvara de frågor som jag inledningsvis ställde. 

• Vad känner skolledningen/skolbibliotekarierna till om kommunens 
biblioteksplan? 

Generellt kan man säga att kännedomen om biblioteksplanen är tämligen liten. Bäst 
känner bibliotekarierna till den, vilket jag förmodar beror på att biblioteksplanen tillhör 
bibliotekssfären och är sådant som diskuteras i bibliotekskretsar. Bibliotekarien på skola 
A hade dock aldrig sett den innan jag visar henne den och endast hört talas om den vid 
något enstaka tillfälle, vilket förstås beror på att hon är lärarbibliotekarie och så att säga 
hör till skolans värld. Bibliotekarierna på skola B och C är de som är mest insatta i 
biblioteksplanens innehåll och bibliotekarie B har även sett den och uttalat sig om den 
på remisstadiet. Hon använder den aktivt i sitt arbete, t ex när hon jobbade med skolans 
medieplan. 

Rektorerna känner alla till biblioteksplanen, men jag förstår under intervjuerna att det 
inte är ett dokument som de dagligen tittar på. De minns inte så mycket av texten, utan 
kommer ihåg enstaka fragment. Det som har fastnat i allas minne tycks vara att 
”skolbiblioteken ska vara bemannade”. Något helhetsperspektiv på planen tycker jag 
inte någon har.  

Min uppfattning är att biblioteksplanen är relativt okänd. Mina informanter trodde inte 
att planen var särskilt känd bland personalen. Det är bara de specialintresserade som har 
vetskap om den, dvs biblioteksfolk och möjligen rektorer. Det är rektorers skyldighet att 
ta del av politiska styrdokument, men risken är att man bara läser igenom dem och att 
de sedan blir ”hyllvärmare”, om man inte råkar ha ett brinnande intresse för 
biblioteksfrågor. ”Biblioteksplanen har ingen stor betydelse i vår verksamhet” säger 
rektor på skola C och samtliga talar om att den stora mängden dokument gör att vissa 
får mindre utrymme. Min förklaring är att detta hänger ihop dels med att 
biblioteksfrågor känns som något främmande och okänt i skolan, dels med att 
marknadsföringen av biblioteksplanen varit ytterst marginell. Här möts två världar, två 
kulturer, biblioteket och skolan. Finns det ingen som kan tala om för skolan hur man 
kan använda sitt skolbibliotek finns risken att skolan struntar i biblioteksplanen. Vems 
uppgift är det då egentligen att marknadsföra ett politiskt dokument? Det verkar inte 
vara så väldigt vanligt att man gör det, men jag anser att initiativet måste komma från 
biblioteksvärldens sida. 

• Vad är skolledningens/skolbibliotekariernas uppfattning om biblioteksplanen? 

Det politiskt korrekta svaret får jag direkt från nästan samtliga informanter. Den är 
mycket bra! För vem vill inte ha skolbibliotek som är bemannade med kompetent 
personal hela skoldagen och samlingar som är varierade och av god kvalitet? Under 
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intervjuernas gång nyanseras dock informanternas svar en smula. Planen är ett sätt att 
från politiskt håll markera skolbibliotekens viktiga roll, anser rektorerna på skola B och 
C. Det framstår mycket tydligt i biblioteksplanen vad som förväntas av skolorna och 
därför är den ett steg framåt jämfört med vad som berör skolbibliotek i bibliotekslagen, 
tycker bibliotekarien på skola D. Även om den inte ännu påverkat skolorna i så stor 
utsträckning, så är det inte utan betydelse att den existerar. Den utövar ändå ett visst 
tryck på kommunen, säger bibliotekarien på skola A. En liknande tanke har rektor på 
skola D. Den tvingar oss att ta itu med skolbiblioteket, det är annars lätt att man 
glömmer bort det, resonerar hon. 

Två av informanterna uttrycker klart kritiska åsikter om biblioteksplanen. Det är rektor 
på skola A som menar att man måste anslå medel till en sådan här reform, annars är den 
omöjlig att genomföra. Också bibliotekarien på skola B har en del negativa synpunkter. 
Hon är besviken på den otydlighet och försiktighet som hon tycker är genomgående i 
planen. Den tar inte parti för bibliotekarien, ”… man ska inte behöva skämmas för att 
man är utbildad …”. 

Det är inte någon av informanterna som håller några särskilt långa utläggningar om 
biblioteksplanen. De flesta är kortfattade och generella. Jag ser det som ett uttryck för 
att det här är frågor som är rätt främmande för dem. Det är inte sådant här som dagligen 
dryftas i skolans värld och biblioteksplanen är inte ett för dem bekant dokument. Det är 
istället läroplanen och Malmö stads skolplan som är utgångspunkt för det dagliga 
arbetet. Skolbibliotekarierna har visserligen en större kunskap om det som 
biblioteksplanen behandlar, men skolbibliotekarierna har ofta svårt att göra sina röster 
hörda. ”Man får vara lite ödmjuk”, säger bibliotekarien på skola C. Skolbibliotek är en 
så begränsad del i skolans kultur. Dessutom har skolbibliotekarierna jobbat så pass 
länge i skolan att de tillägnat sig mycket av denna skolkultur. De talar liksom lärarna 
om LUS, PBL och ämnesövergripande undervisning. De har en realistisk bild av skolan 
och vet vad som är möjligt.  

Biblioteksplanen är både visionär och retorisk. Det är kanske ändå en fördel att planen 
inte är för detaljstyrd. Ingen vet ju hur det fungerar på varje enskild skola, säger 
bibliotekarien på skola A . 

• Vad är skolledningens/skolbibliotekariens uppfattning om hur biblioteksplanen 
kan förverkligas? 

Det är ingen av informanterna som anser att de helt och fullt uppfyller alla de mål som 
biblioteksplanen rymmer. Närmast är väl skola B som har en heltidsanställd 
bibliotekarie, som samarbetar nära med lärarna. Bibliotekarien tycker att man är en god 
bit på väg, men att utvecklingen behöver fortsätta. Hon anser inte att skolbiblioteket är 
integrerat i undervisningen och det är huvudsakligen ett organisatoriskt problem. Rektor 
säger att det känns naturligt att jobba i enlighet med biblioteksplanen eftersom skolan 
har ett arbetssätt som rimmar väl med denna. Hon tycker att skolan redan kommit långt, 
men att man bör satsa mer på vissa moment, t ex informationshantering. De främsta 
hindren är bristen på tid och ekonomiska resurser, men menar hon, i förhållande till 
andra skolor har man bra resurser och tidsfaktorn behöver inte innebära något problem. 
Ingen tjänar på att rusa iväg. 

Liksom skola B har också skola C en heltidsanställd bibliotekarie, men arbetssätten är 
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tämligen olikartade. Bibliotekarien jobbar på ett mycket kompetent sätt, främst med 
språkutveckling och förmedling av skönlitteratur, men hon har mycket lite kontakt med 
personalen. Hon anser att det är pengarna som styr verksamheten, men också lärarnas 
syn på biblioteket och bristen på samarbete utgör ett hinder. Jag tycker denna skola är 
ett mycket bra exempel på att det faktiskt inte alltid är tillräckligt att skolbiblioteket är 
bemannat med kompetent personal, även om det räcker en bra bit. Det måste till ett 
samarbete, en gemensam syn på hur man ska använda sitt bibliotek, för att man ska 
kunna utnyttja sitt skolbibliotek fullt ut. Helst bör skolan formulera sina tankar i ett 
skriftligt dokument. I Malmös biblioteksplan sägs också tydligt att skolbiblioteket ska 
utvecklas av bibliotekarie, ledning och personal gemensamt. 

 Skolans rektor utvecklar sina tankar om bibliotekets framtid, på ett sätt som i mångt 
och mycket stämmer väl överens med biblioteksplanens. Hon ser på biblioteksplanen 
som väldigt omfattande och eftersom skolan är så mångfacetterad kan det komma att ta 
tid att uppfylla alla målen. Det krävs mer än en plan för att utveckla sitt skolbibliotek. 
Personalen måste ha en vilja och ett holistiskt tänkande och styrdokumenten 
understödjer den processen. Hon ser deltagandet i projektet SMiLE som ett sätt att lära 
om bibliotekets möjligheter, men skolan måste lägga ribban på en rimlig nivå i det 
fortsatta arbetet. 

Skola D:s rektor medger att skolan inte lever upp till målen i biblioteksplanen och inte 
heller till skolans egen biblioteksplan, som hon betraktar som visionär. Hon har svårt att 
se hur man ska kunna förverkliga biblioteksplanens krav, när ekonomin tvingar en att 
väga olika behov mot varandra. Funnes bara pengar till en heltidsanställd bibliotekarie 
vore dennes kunskap en potential som skulle höja kvalitén och göra det möjligt att 
använda skolbiblioteket på ett annat vis. SMiLE-projektet är ett sätt att komma närmare 
biblioteksplanens mål anser skolans bibliotekarie. Där kan personalen jobba 
tillsammans mot samma mål och bibliotekarien får ett stöd i sin yrkesroll. Det kostar 
pengar att driva skolbibliotek och ekonomin är ett hinder, men man får göra det bästa av 
situationen. 

Skola A tycks vara den skola som befinner sig längst ifrån förverkligandet av 
biblioteksplanen, men man får inte glömma bort att skolbiblioteket inte står klart förrän 
i höst och att dess verksamhet för närvarande drivs provisoriskt. Förhoppningen är att 
det nya skolbiblioteket ska uppfylla flera av biblioteksplanens mål om man bara lyckas 
finansiera dess personal. Rektors personliga intresse av ett skolbibliotek borgar för att 
man ska lyckas ro planerna i land. Hon tar ofta tillfället i akt att tala om biblioteksfrågor 
med sin personal och betonar att skolbiblioteket är hela personalens angelägenhet. 
Bibliotekarien påtalar kopplingen mellan Malmö skolplan och biblioteksplanen, där den 
förra ser skolbiblioteket som ett verktyg för att jobba med språkutveckling. Såväl 
skolbibliotekarie som rektor tycker att projektet SMiLE hjälper skolorna att komma 
närmare biblioteksplanens mål. Dels avsätts för tid för personalen att jobba med 
skolbibliotekets utveckling, dels ger kunskaper nya vinklingar på hur man kan använda 
biblioteket som ett pedagogiskt verktyg. 

Jag ser i resonemangen hos mina informanter hur de olika hörnstenarna i min teoretiska 
modell spelar in både när det gäller hinder och möjligheter att genomföra 
biblioteksplanens intentioner. Rektors betydelse för skolbibliotekets utveckling är 
välkänd och på alla fyra skolorna är rektorernas personliga intresse i biblioteksfrågor en 
drivkraft. Är man inte intresserad kan man nog tänja på begreppen tillgänglighet och 



60 
 

 

kunnig personal, säger bibliotekarien på skola C, apropå biblioteksplanens 
formuleringar. Det administrativa systemet visar sig vara en av de största bovarna i 
sammanhanget, framförallt bristen på tid och pengar, som nästan samtliga talar om, men 
även hur man rent organisatoriskt fördelar personalen, eleverna och lokalerna. 
Organisationen kan kopplas till skolans långa historia och är troligen en orsak till att 
förändringar går långsamt. Personalens sätt att arbeta är mycket betydelsefull och styrs 
av faktorer som utbildning, värderingar, erfarenheter och grupperingar. Det är tydligt att 
skola B skapat ett kulturellt klimat och en utvidgad professionalism som banar väg för 
biblioteksplanens intentioner. Skola C däremot, jobbar mer utifrån begränsad 
professionalism, vilket skapar hinder för utveckling.  

Emellertid är man inte omedveten om de nya vindar som blåser i omvärlden, där en ny 
kunskapssyn jämte framväxten av ett mångkulturellt samhälle ger näring åt nya sätt att 
arbeta. Den gällande läroplanen pekar i riktning mot ett helhetstänkande i skolan, där 
samarbete med nya grupper kan tillföra mervärde. Inte minst för att möta eventuella 
konkurrenter, vilket är något nytt och ovant i skolan. Jag tycker mig märka en osäkerhet 
hos framförallt skolans folk bland mina informanter, när jag ställer frågorna som rör 
biblioteksplanen. Kunskap inom viktiga områden saknas och många har insett att man 
måste hämta dessa kunskaper någonstans. Ett sätt att tillägna sig kunskap inom området 
skolbibliotek är att delta i projekt som t ex SMiLE och Stilbib, vilket alla fyra skolorna i 
min undersökning gör. Jag är övertygad om att kunskap om skolbibliotek behöver 
tillföras skolan utifrån. Det behöver därför finnas biblioteksprofessionella som 
samarbetar med skolan.  

9. Sammanfattning  

Svenska skolbibliotek har idag en mycket ojämn standard. De regleras i lag av 
bibliotekslagen, skollagen och läroplanen, vilka är lagar som endast innehåller allmänna 
föreskrifter och ger stor frihet till verkställarna. 2005 kom ett tillägg till bibliotekslagen 
som ålade kommunerna att upprätta biblioteksplaner, i vilka olika bibliotekstyper skulle 
samverka. Malmös biblioteksplan ger konkreta och relativt detaljerade direktiv åt såväl 
folk- som utbildningsbibliotek. 
 
Syftet med min uppsats har varit att studera implementering och acceptans av Malmö 
stads biblioteksplan för att få indikationer på om den kan hjälpa till att höja kvalitén på 
skolbiblioteken. Jag har utgått från följande frågeställningar: 
• Vad känner skolledningen/skolbibliotekarien till om kommunens biblioteksplan? 
• Vad är skolledningens/skolbibliotekariens attityd till biblioteksplanen? 
• Vad är skolledningens/skolbibliotekariens uppfattning om hur biblioteksplanen kan 

förverkligas? 
 
I bakgrundavsnittet berättar jag kort om hur skola och undervisning har utvecklats 
genom åren och om skolbibliotekets historia. Jag redogör också för Loertschers 
taxonomi, vilken är en modell för att mäta skolbiblioteks kvalitet. Kvalitetsbegreppet är 
i fokus i min uppsats, varför jag diskuterar synen på kvalitet i 
skolbibliotekssammanhang i påföljande kapitel. 
 
För att få svar på mina frågor har jag gjort 8 stycken kvalitativa intervjuer på fyra 
grundskolor i Malmö. Skolorna representerar olika stadsdelar och bemanningen, 
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omfattningen av verksamheten och arbetssätten varierar. Jag har på varje skola 
intervjuat skolbibliotekarie och rektor. 
 
Min teoretiska utgångspunkt har varit en organisationsteoretisk modell av Bakka, 
Fivsdal och Lindkvist, som visar vilka faktorer som påverkar och bestämmer en 
organisations kultur. Modellen har fyra beståndsdelar. Omgivningens art och 
organisationstyp är externa påverkansfaktorer, medan organisationens egenart och 
medarbetarnas egenart är interna sådana. 
 
Som komplement till ovanstående modell använder jag A. Sannerstedts 
implementeringsperspektiv. De visar hur olika typer av politisk styrning kan ger mer 
eller mindre makt till dem som ska verkställa ett politiskt beslut. 
 
Undersökningen visar att övergången till den typ av politisk styrning som Sannerstedt 
kallar den professionella modellen, ökat mängden av styrdokument i skolan. För att 
hantera situationen måste skolorna bunta ihop flera dokuments mål. Biblioteksplanen 
betraktas ofta mer som en politisk markering än som en styrkälla. 
 
Det är märkbart att skolorna påverkats av värderingar i det omgivande samhället, vilket 
resulterat i nya arbetsmetoder och en annorlunda kunskapssyn. Pressen är stor på skolan 
att ta hänsyn till en mängd intressegruppers önskemål. Trots detta är i realiteten 
förändringarna inte så stora som man skulle kunna tro. Skolorna i mitt material arbetar i 
stor utsträckning på ett traditionellt sätt och ett par av informanterna hävdar att det 
försvårar skolbiblioteksutveckling.  
 
Skolan som organisation utsätts alltmer för konkurrens och detta har medfört att skolor i 
högre grad profilerar sig för att legitimera sin existens gentemot omvärlden. Mina 
intervjuskolor har dessutom allihop lagt ner tid på att formulera verksamhetsplaner som 
lovar en hel del. Ingen av rektorerna säger att de ser några hinder för att förverkliga 
biblioteksplanens mål, men verkligheten visar något annat och realiserandet av målen 
verkar ligga i en avlägsen framtid. Ideologi och handling stämmer inte överens. Skolan 
tillhör den offentliga sektorn och som sådan kan man ta ganska god tid på sig att 
genomföra planerade förändringar. 
 
En annan möjlig förklaring till att förnyelsen går så långsam, kan vara den lokala 
kulturen och det historiska arvet, som påverkat skolorna betydligt mer än vad 
biblioteksplanen gjort när det gäller skolbiblioteksutveckling. Rektorerna har däremot 
varit pådrivande i skolbiblioteksfrågor. 
 
Administrationssystemet framstår som ett hinder för att kunna genomföra 
biblioteksplanens mål. Den fasta strukturen gör det svårt att arbeta flexibelt och 
tidsbristen omöjliggör för personalen att lära sig utnyttja skolbiblioteket på ett adekvat 
sätt. 
 
Yrkesutbildning formar gruppers tänkande och lärare respektive bibliotekarier har i min 
undersökning dålig kännedom om varandras kompetens och arbetssituation. Skilda 
språkbruk leder till olika tolkningar av biblioteksplanen. Bibliotekariernas status i 
skolans värld är inte så hög och därför lyckas de inte alltid förmedla sin kunskap till 
skolans personal. 
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Min undersökning visar att biblioteksplanen inte är särskild känd på skolorna. Den har 
inte haft något stort inflytande på skolbiblioteksverksamheten på de fyra skolorna, men 
flera av informanterna, framförallt bibliotekarierna, tycker ändå att den fungerar som ett 
stöd och en vägledning. Det går att förverkliga biblioteksplanens mål, menar mina 
informanter, men det måste få ta den tids som krävs. Det största hindret är att det saknas 
ekonomiska resurser, men också brist på samarbete och holistiskt tänkande bland 
skolpersonalen. Lärande i projektform, som SMiLE och Stilbib ökar möjligheterna att 
förverkliga biblioteksplanens intentioner. 
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Bilaga 1. Malmö stads biblioteksplan 

 
BIBLIOTEKSPLAN 

Reviderad i april 2005 och antagen av kommunstyrelsen i september 2005 

Malmös biblioteksplan är giltig för de folk- och utbildningsbibliotek  som drivs av Malmö 
stad. Planen bygger på allmänna mål och verksamhetsmål som finns i ett antal 
styrande och vägledande dokument. 

Lånecentral och länsbibliotek ingår ej i planen då dessa inte finansieras av Malmö stad. 

I Malmö finns flera olika bibliotekssystem: 

• Folkbibliotek (stadsbibliotek, stadsdelsbibliotek och särskilda tjänster) som är 
öppna för alla 

•  
• Skolbibliotek (grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning) som är en 

pedagogisk  resurs i undervisningen 
 

• Högskolebibliotek, som ska stödja studenter och forskare 
 

• Företagsbibliotek, som är interna informations- och dokumentationscentraler 
 

Arbetet med biblioteksplanen har skett i en grupp bestående av förtroendevalda och 
tjänstemän (se bilaga). Det viktigaste har varit att under de senaste åren fokusera på 
biblioteksfrågan ur ett samlat perspektiv, för att ge malmöborna den bästa och 
effektivaste utnyttjandet av den samlade biblioteksresursen. 

Målen som anges är gemensam för all biblioteksverksamhet, åtgärderna varierar 
mellan de olika biblioteksformerna liksom handlingsvägarna. 

Det är gruppens förhoppning att denna kommunövergripande biblioteksplan skall 
stimulera de olika biblioteken att göra egna lokala biblioteksplaner. 

 

Malmö är en stad i utveckling, det är viktigt att biblioteken, som en naturlig 
samarbetspartner, hela tiden finns med i planeringen av nya bostadsområden och 
skolor. Här ska samverkan ske med olika intressenter både offentliga och icke-
offentliga. 

Det är också av yttersta vikt att placeringen av de nuvarande biblioteken analyseras så 
att optimalt utnyttjande kan ske. Ett bostadsområde är aldrig statiskt, utan en dynamik 
finns inbyggd. Här gäller det att på bästa sätt använda de resurser som finns inom alla 
biblioteksformer i stadsdelarna. 



69 
 

 

 

Bibliotekens huvuduppgift i Malmö är att bidra till att vidga och höja allas 
kunskapsnivå, stimulera fantasin och visa vägar till nya kunskaper. Ett kvalitativt, 
aktuellt och allsidigt medieurval garanterar medborgarnas möjlighet till en säker 
utveckling samt en fri och jämlik tillgång till information och upplevelser. 

Biblioteken samlar, organiserar och förmedlar information oavsett medieform, vilket 
betyder att dagens bibliotek har många olika funktioner och uppgifter att leva upp till. 

Biblioteken är en av hörnpelarna i det livslånga och livsvida lärandet: genom 
kvalitetssäkring av tjänsterna gör biblioteket det enklare för medborgarna att finna 
nödvändig och relevant information för den egna utvecklingen, inlärningen och 
förströelsen. 

En allt viktigare roll är att fungera som navigatör i informationssamhället; därigenom 
skall malmöborna ges möjlighet att självständigt och aktivt kunna söka, välja och 
kritiskt värdera information. 

Genom att gratis ställa vetande, information och IT-infrastruktur till medborgarnas 
förfogande gör biblioteket det möjligt för alla att aktivt medverka i den demokratiska 
processen. 

Detta innebär att biblioteket är en del i ett globalt informationsnätverk, där de olika 
delarna har sina givna roller. Samspelet mellan huvud-, stadsdels-, och skolbibliotek 
som delar i ett större nätverk är betydelsefullt och det är viktigt att biblioteken utvecklas 
tillsammans mot samma mål. 

Arbetet med biblioteksplanen för hela staden är alltså av stor strategisk betydelse, 
samtidigt som det bygger vidare på en lång tradition av samarbete och samverkan 
mellan regionens olika bibliotek. 

 

Folkbiblioteken med sin demokratiska och öppna karaktär vänder sig till alla. Alla 
besökare är välkomna och tas emot utifrån sina behov och önskemål. Biblioteket sätter 
fokus på barn och studerande, från förskolebarn, grundskoleelever via gymnasister till 
högskolestuderande och vuxenstuderande. Under det sista decenniet har biblioteken 
fått en allt större betydelse för grupper med speciella behov, exempelvis synskadade, 
invandrare och nyföretagare. Kan man inte ta sig till biblioteket själv, finns möjligheten 
att genom de olika uppsökande enheterna, ex Boken kommer, arbetsplatsutlåning och 
bokbuss få tillgång till böcker och information. Särskilda satsningar har gjorts på att nå 
dem som inte använder biblioteken. Det är viktigt att de olika stadsdelsbiblioteken 
profileras efter befolkningens behov och utvecklas till mötesplatser, med bl a 
integrerade Medborgarkontor. 

De senaste årens informationsteknologiska utveckling har inneburit att de olika 
bibliotekssystemen har närmat sig varandra. Biblioteksbesökarna använder olika 
bibliotek utifrån sina olika behov och helt oberoende av huvudmannaskap. Men även 
bibliotekens arbetssätt har utvecklats mot en större samstämmighet. 
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Integration sker utåt, regionalt, nationellt och globalt. 
 

Skolbibliotek är pedagogiska bibliotek och fungerar i ett pedagogiskt sammanhang 
samt stödjer och främjar de utbildningsmål som finns på skolan och i läroplanen.  

Skolbibliotekets viktigaste roll är att främja barns och ungdomars lust att läsa och 
språkutveckling. 

Skolbiblioteket är ett redskap för undervisningen och ska utformas och utvecklas av 
bibliotekarie, skolledare, lärare och elever utifrån den egna skolans behov och 
arbetssätt. 

TILLGÄNGLIGHET 

MÅL 

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla oavsett bakgrund och 
ge fri och jämlik tillgång till information och upplevelser samt 
väcka nyfikenhet och engagemang. Faktorer som boende, 
ålder, arbetstider, funktionshinder, språk och ekonomi ska inte 
utgöra något hinder. 

 

ÅTGÄRDER  

Mångfald 

• Malmö uppvisar många olika kulturer, vilket ska återspeglas i verksamheten 
och de medier som biblioteken erbjuder. För att kunna göra detta ska de olika 
biblioteken komplettera varandra. 

 

Information/utbildning 

• Information om bibliotekens tjänster ska göras tillgänglig för alla 
 

• Alla besökare ska ha kännedom om hur de kan utnyttja bibliotekets tjänster 
såväl inom som utanför biblioteket. Undervisning ska erbjudas i såväl 
utnyttjandet av det virtuella biblioteket som i hanteringen av tekniska 
hjälpmedel. 

 

• All personal ska ha kunskap om vad tillgänglighet innebär såväl i teori som i 
praktik. Undervisning ska ges i hantering av tekniska hjälpmedel. 
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Lokaler 

• Bibliotek ska finnas i alla stadsdelar, centralt placerade och kompletterade med 
bokbuss. Vid all samhällsplanering ska bibliotek ingå som en viktig komponent. 
Lokalerna ska vara så utformade att funktionshinder inte utgör något hinder för 
besök 

 

Särskilda tjänster 

• Personer, som av olika skäl har svårt att ta del av bibliotekets utbud, ska 
erbjudas speciella tjänster i form av t ex Boken kommer-verksamhet, 
bokdepositioner och utskick av talböcker. 

 

• Tillgång till tekniska hjälpmedel som dator utrustad med talsyntes, 
punktskriftsdisplay, förstorings- och scanningsteknik, hörhjälpmedel och 
texttelefon ska finnas. 

 

Öppethållande 

• Bibliotekens öppethållande ska vara generöst och anpassat till besökarnas 
behov. Funktionen som offentlig mötesplats ska förstärkas och utvecklas. 

 

• Det virtuella biblioteket ska vara öppet dygnet runt (24/7) och lätt att orientera 
sig i, även för den ovane besökaren. 

 

Skolbibliotek 

• Skolbibliotek ska finnas på alla skolor i ändamålsenliga lokaler i anslutning till 
undervisningen. 

 

• I rollen som ett viktigt lär- och informationscenter ska skolbiblioteket vara 
bemannat med kompetent personal samt vara öppet och tillgängligt under hela 
dagen. 
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KVALITET 

MÅL 

Biblioteksverksamheten ska präglas av professionalism och 
hög kvalitet. 

ÅTGÄRDER 

Mötesplats, informationscentra och kulturarena 

• Biblioteken ska, som lokala informations- och kulturcentra, utgöra en 
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande 
och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. 

 

• Biblioteken ska vara garant för medborgarnas tillgång till all slags 
samhällsinformation. 

 

• Biblioteken ska skapa förutsättningar för alla medborgare som med delaktighet 
och engagemang själva ska kunna hitta relevant information och värdera den. 

 

Samlingar 

• Samtliga bibliotek i Malmö ska ha ett rikt utbud av alla slags medier anpassade 
till sin omvärld. 

 

• Mångfald och kvalitet ska känneteckna samlingar och förvärv. Samlingarna ska 
våras aktivt. Biblioteket ska även fortsättningsvis ligga långt framme i 
utvecklingen när det gäller nya medier. 

 

• Samlingarna ska bestå av medier på relevanta språk, för alla åldrar samt vara 
tillgängliga för personer med olika funktionshinder. 

 

• Biblioteken ska aktivt arbeta för att stimulera barns och vuxnas läs- och 
språkutveckling. 

 

Ny teknik 

• Biblioteken ska fortsatt ligga i frontlinjen med hänsyn till utveckling och 
deltagande i virtuella/digitala tjänster både regionalt, nationellt och 
internationellt. 
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Personal 

• All verksamhet på biblioteken ska bygga på hög kompetens, arbetsglädje och 
serviceanda. 

 

• Biblioteksverksamheten ska genomsyras av en positiv människosyn, respekt 
och lyhördhet. 

 

• Personalens unika kompetens inom många samhällsområden ska tas tillvara. 
 

• För att Malmö i framtiden ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal 
ska stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter samt återkommande 
kompetensutveckling erbjudas. 

 

Skolbibliotek 

• Skolbibliotekets funktion ska preciseras i skolans styrdokument. 
 

• Skolbiblioteksverksamheten ska vara förankrad i Malmös skolplan och i den 
enskilda skolans styrdokument likaväl som i skolans kvalitetsredovisning. 

 

• Skolbiblioteken ska ha ett brett spektrum av olika medier såsom böcker, 
tidningar, tidskrifter och databaser sorterade så att de fungerar pedagogiskt i 
undervisningen och som ett stöd för ett aktivt och livslångt lärande. 

 

• Medieutbudet ska vara anpassat till elevernas behov och skolans inriktning. 
 

• Skolbiblioteket ska erbjuda elever och lärare vägledning, handledning och 
undervisning i informationssökning likaväl som en god läs- och skrivmiljö. 

 

• Pedagogiska centralen stödjer skolbibliotekens centrala roll, när det gäller 
pedagogisk användning av media samt bedriver utvecklingsprojekt i syfte att 
stärka bibliotekens plats i undervisningen. 
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SAMVERKAN 

MÅL  

Bibliotekens arbete ska präglas av en helhetssyn och 
omvärldskännedom. 

Folkbibliotek, skolbibliotek och högskolebibliotek ska fungera 
som en helhet med gemensamma arenor. 

ÅTGÄRDER 

• En styr- arbetsgrupp med representanter från de olika biblioteksformerna ska 
inrättas. 

 

• Det ska i varje stadsdel bildas nätverk mellan bibliotek, verksamheter och 
föreningslivet utifrån de unika förutsättningar och strukturer som finns. 

 

• Samordning och samverkan mellan olika bibliotek ska eftersträvas när det 
gäller exempelvis lokaler, material, utrustning och kunskapsöverföring. 

 

• Biblioteken ska samarbeta i tillgänglighetsfrågor. 
 

• Avtal ska tecknas mellan biblioteken och utbildningsanordnare, vården, 
kriminalvården, arbetsplatser m fl. 

 
• Skolbiblioteken ska arbeta skolformsövergripande för att gemensamt utveckla 

didaktiken inom kunskapsområdet informationskompetens. 
 

• Pedagogiska centralen ska verka för att utveckla samarbetet med och mellan 
skolbiblioteken, folkbibliotek, högskolebibliotek och andra institutioner. 

 

• ABM (arkiv, bibliotek, museum), samarbetet ska förstärkas och utvecklas. 
 

• Förvaltningsbiblioteken inom Malmö stad skall förvandlas till moderna virtuella 
bibliotek, med tonvikt på omvärldsbevakning. 
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Handlingsvägar 

 

• Biblioteksplanen ska utvärderas vart annat år. En strävan är att nästa 
biblioteksplan även skall omfatta Malmö Högskolas bibliotek 

 

• Tillgänglighetsutredning skall göras inom 2 år, med utgångspunkt i avsnittet om 
tillgänglighet (mångkultur, information/utbildning, lokaler, särskilda tjänster, 
öppethållande och skolbibliotek). 

 

• Medieplan ska göras inom ett år relaterade till de olika bibliotekens uppdrag och 
profiler. 

 

• Skolledarnas och skoladministratörernas kunskaper om sitt ansvar och sin 
betydelse för skolbiblioteksutvecklingen, skall förstärkas genom riktade 
utbildningar och informationssatsningar. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Bakgrund. Biblioteket  
Hur länge har det funnits ett skolbibliotek här på skolan? 
Hur många anställda finns det på skolbiblioteket? 
Vilka öppettider har skolbiblioteket? 
När är det bemannat? Av vem? 
Hur många böcker har ni? Fördelningen fack/skön? Andra medier? 
Finns det datorer i biblioteket? Internetuppkoppling? Databaser? 
Är beståndet inlagt i Selma (=Malmöskolornas gemensamma datoriserade katalog)? Är 
utlånet datoriserat? 
Har biblioteket en särskild budget? Vad ingår i den? Hur stort är bokanslaget? 
Vem gör bokinköpen? Bibliotekarien ensam eller i samarbete med lärare/elever? 
Vad styr/påverkar valet av litteratur? 
Görs regelbunden gallring av beståndet? 

Ovanstående besvaras av antingen skolledare eller skolbibliotekarien. 

Frågor till skolledaren 

Bakgrund. Skolledare 
Hur länge har du jobbat på skolan? 
Hur såg skolbiblioteket ut/hur fungerade det när du började på skolan? 
Har du engagerat dig i skolbiblioteket? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
Vem är ansvarig för att bygga upp och utforma skolbiblioteket? 

Skolbibliotekets funktion och arbetssätt 
Hur använder skolans elever/personal skolbiblioteket? 
Hur tycker du att ett bra skolbibliotek ska se/ fungera? 
Vad är skolbibliotekets funktion? 
Förekommer det olika uppfattningar om skolbibliotekets funktion bland skolans 
personal? 
Vad har format din uppfattning om skolbibliotek? Finns det något dokument som varit 
vägledande för dig? Har du någon förebild i skolbiblioteksfrågor? 

Skolans mål och värdegrunder 
Har skolan någon speciell inriktning/prioriterade mål? Finns dessa nedtecknade? 
Diskuterar ni regelbundet målen i personalen? Vid vilka tillfällen? 
Kan skolbiblioteket användas för att förverkliga dessa mål? Hur? 
Förekommer skolbiblioteket i skolans arbetsplan? Varför/varför inte? 
Har skolbiblioteket någon egen arbetsplan? Vem har utarbetat den? 
Finns det några styrdokument som ligger till grund för planen/planerna? 
Görs det någon regelbunden utvärdering av skolbiblioteksverksamheten? Av vem? 

Styrdokument 
Diskuteras skolbiblioteksfrågor på stadsdel- och/eller kommunnivå? Om ja, hur har det 
påverkat dig? 
I Malmö stads skolplan står att ett prioriterat mål är elevers läsning och språkutveckling 
och för att uppnå detta ska ”alla elever ha tillgång till skolbibliotek och kunna besöka ett 
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folkbibliotek”. Hur kan du och din skola bidra till att förverkliga detta mål? 
Har statliga företrädare, t ex Skolverket eller Kulturrådet besökt eller kontaktat skolan? 
Har de yttrat sig i skolbiblioteksfrågor? Hur har det påverkat dig? 

Biblioteksplanen 
Enligt bibliotekslagen är kommunerna skyldiga att upprätta en biblioteksplan. Känner 
du till den kommunövergripande biblioteksplanen? Om ja, hur har du fått kännedom om 
den? 
Hur ser du på biblioteksplanen? 
Är sådana här styrdokument viktiga att följa? Varför/varför inte? Har de någon 
betydelse för skolbibliotekens utveckling? Hur stor frihet har skolan att själv utforma 
verksamheten? 
Biblioteksplanen talar om tillgänglighet och kvalitet. Vad betyder begreppen 
tillgänglighet och kvalitet för dig i skolbibliotekssammanhang? 
Tycker du att ni lever upp till god tillgänglighet och kvalitet i ert skolbibliotek? 
Om inte, vad kan ni göra för att förbättra? 
Biblioteksplanen prioriterar också samarbete mellan olika bibliotekstyper. Kan du tänka 
dig att samarbeta med andra skolbibliotek, folkbibliotek eller andra parter? Varför, 
varför inte? På vilket sätt? 
Vad ser du för möjligheter respektive hinder att genomföra biblioteksplanens 
intentioner/visioner på din skola? 
 
Frågor till skolbibliotekarien 
 
Bakgrund 
Hur länge har du jobbat i skolbiblioteket? 
Vilken är din bakgrund/utbildning? 
Hade du någon företrädare? 
Hur såg skolbiblioteket ut/fungerade när du övertog det? 
Vilka arbetsuppgifter utför du i skolbiblioteket? (Inköp, utlån, bokuppsättning, 
registrering av titlar/ex i biblioteksdatasystemet, katalogisering, bokprat, 
kurs/handledning i informationssökning för elever/personal, projekt, temaarbeten, 
annat?) 
Hur stor möjlighet har du att ta egna initiativ och att förverkliga dem? 
Vem är ansvarig för att bygga upp och utforma skolbiblioteket? 
Får du någon fortbildning? 

Har du något samarbete med skolans personal? 
Skolbibliotekets funktion och arbetssätt 
Hur används biblioteket av lärare/elever? 
Är din rektor engagerad i skolbiblioteket? 
Hur tycker du att ett bra skolbibliotek ska se/ fungera? 
Vad tycker du är skolbibliotekets funktion? 
Förekommer det olika uppfattningar om skolbibliotekets funktion bland skolans 
personal? 
Vad har format din uppfattning om skolbibliotek? Finns det något dokument som varit 
vägledande för dig? Har du någon förebild i skolbiblioteksfrågor? 
 
Skolans mål och värdegrunder 
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Har skolan någon speciell inriktning/prioriterade mål? Finns dessa nedtecknade? 
Diskuterar ni regelbundet målen i personalen? Vid vilka tillfällen? 
Kan skolbiblioteket användas för att förverkliga dessa mål? Hur? 
Förekommer skolbiblioteket i skolans arbetsplan? Varför/varför inte? 
Har skolbiblioteket någon egen arbetsplan? Vem har utarbetat den? Har du varit 
delaktig? 
Finns det några styrdokument som ligger till grund för planen/planerna? 
Görs det någon regelbunden utvärdering av skolbiblioteksverksamheten? Av vem? 

Biblioteksplanen 
Enligt bibliotekslagen är kommunerna skyldiga att upprätta en biblioteksplan. Känner 
du till den kommunövergripande biblioteksplanen? Om ja, hur har du fått kännedom om 
den? 
Hur ser du på biblioteksplanen? 
Är sådana här styrdokument viktiga att följa? Varför/varför inte? 
Biblioteksplanen talar om tillgänglighet och kvalitet. Vad betyder begreppen 
tillgänglighet och kvalitet för dig i skolbibliotekssammanhang? 
Tycker du att ni lever upp till god tillgänglighet och kvalitet i ert skolbibliotek? 
Om inte, vad kan ni göra för att förbättra? 
Biblioteksplanen prioriterar också samarbete mellan olika bibliotekstyper. Kan du tänka 
dig att samarbeta med andra skolbibliotek, folkbibliotek eller andra parter? Varför, 
varför inte? På vilket sätt? 
Vad ser du för möjligheter respektive hinder att genomföra biblioteksplanens 
intentioner/visioner på din skola? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


