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Skolbiblioteken i Östergötland – en förstudie

Förord
Hjulsbroskolan i Linköping utsågs till ”Årets
skolbibliotek 2015”. Juryns motivering löd: ”Ett
långsiktigt och strategiskt läsutvecklande arbete
i nära samarbete med lärare och skolledning.
Särskilt framgångsrikt är arbetet med elevernas
källkritik, från förskoleklass och uppåt. På ett
generöst sätt sprider personalen sina väldokumenterade arbetssätt både lokalt och nationellt.”
Samtidigt saknar elever vid 80 av Östergötlands skolor tillgång till skolbibliotek, trots att
det är ett krav i skollagen sedan 2011. I Östergötland finns alltså hela skalan av skolbibliotek,
från obefintligt till bäst i klassen.
Den här förstudien hoppas vi inspirerar till
ett seriöst och roligt utvecklingsarbete, så att
alla elever i Östergötland får tillgång till bra
skolbibliotek oavsett vilken kommun de bor i,
eller vilken skola de går på.
En framgångsfaktor som utredaren pekar på
är att kommunen tar ett helhetsgrepp över sin
skolbiblioteksverksamhet, även om det sedan är
rektor som ansvarar för att det blir verksamhet
på varje skola.
Andra förslag som lyfts fram är olika steg
man kan börja med lokalt, medan man i det
kommunövergripande samarbetet planerar för
en bra struktur för verksamhet och kompetens.
Skolbiblioteket ska vara en stimulerande läsoch lärmiljö, i rummet och digitalt, för elever
och pedagoger. Här finns många bra exempel
att hämta i Östergötland.
Nationellt inser man behovet av skolbiblioteksutveckling i hela landet. Regeringen har
avsatt pengar till kommunerna för att förstärka
bemanningen i skolbiblioteken. Nu är det läge
att med gemensamma insatser lokalt, regionalt
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och nationellt, satsa på skolbiblioteken, så att
alla elever får tillgång till bra skolbibliotek.
Den här förstudien är en inbjudan till dialog
med utbildningsansvariga för utveckling av
skolbiblioteken i Östergötland.
Kerstin Olsson
Chef Regionbibliotek Östergötland
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1 Sammanfattande bedömning
Det finns en viss uppgivenhet i skolbiblioteksfrågan. Det är inte så att frågan inte behandlats. Tvärtom är den föremål för diskussion på
olika nivåer. Sedan 2011 finns bestämmelser om
skolbibliotek i skollagen. Dessutom finns en rad
styrdokument såsom biblioteksplaner, handlingsplaner och läsfrämjandeplaner. Gemensamt
för många av planerna är att de uttrycker en
vision, men saknar konkretion.
I styrdokumenten finns ofta formuleringar
att skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs
i undervisningen. Vidare ska skolbiblioteket ha
två funktioner: att stödja elevernas lärande genom undervisning/handledning i informationssökning och källkritik samt att verka för ökad
läsförståelse och läslust.
I realiteten ligger tonvikten på den läsfrämjande uppgiften. Ofta med omfattande insatser
från folkbiblioteket. Inom området läsfrämjande
finns en etablerad projektkultur. Insatserna är
ofta bidragsstyrda och bidragsberoende. Med
stöd från till exempel Kulturrådet eller Skolverket. (Inköpsstöd, olika läsprojekt, Skapande
skola, Läslyftet.)
När det gäller den informations- och kunskapsförmedlande uppgiften har skolbiblioteken
en betydligt svagare roll – eller ingen alls. Något
som delvis torde ha sin förklaring i att skolbiblioteken ofta har mycket begränsade resurser.
i skärningspunkten
mellan utbildningspolitik och kulturpolitik.
Det kan därför uppfattas som otydligt vem som
egentligen har ansvaret – folkbiblioteket eller
skolan. Enligt bibliotekslag och biblioteksplaner
ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga. Denna prioriterade
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målgrupp finns i skolan. När skolbiblioteket
fungerar otillfredsställande uppstår ett dilemma
för folkbiblioteket, vilket får till följd att man
agerar kompensatoriskt. Att verka i skolan med
läsfrämjande och andra insatser ses som en del
av uppdraget. Skolbibliotek förefaller inte sällan
vara en större angelägenhet för folkbiblioteken
än för skolan.
Skolbiblioteksorganisationen är i flertalet fall
starkt decentraliserad och ansvaret ligger på rektor. Central styrning och samordning förekommer mer sällan. Det decentraliserade ansvaret
gör det svårt att få en samlad bild av bland annat
kostnaderna. Kostnaderna för media, personal
och lokaler särredovisas i allmänhet inte. Några
kommuner redovisar förhållandevis generösa
anslag för böcker och andra medier. I andra
förefaller det statliga inköpsstödet till barn- och
ungdomslitteratur att ha blivit en permanent
lösning.
är skolbibliotekssatsningarna mycket begränsade. Men det finns exempel
där man tagit ett samlat grepp, nämligen i Linköping, Motala och Åtvidaberg. Där är skolbiblioteksstandarden överlag högre – och mer
likvärdig. I Linköping påbörjades en omfattande
upprustning år 2010. Motala har sedan 1970-talet
en central skolbiblioteksorganisation och i Åtvidaberg är man i färd med ett utvecklingsarbete
– satsningar som uppmärksammats. Alléskolan
i Åtvidaberg och Hjulsbroskolan i Linköping
fanns år 2014 bland de tre officiellt nominerade
till ”Årets skolbibliotek”. Hjulsbroskolans bibliotek har tre år i rad fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”, och blev dessutom ”Årets
skolbibliotek” 2015.

Med några undantag

Skolbiblioteken i Östergötland – en förstudie

Med några undantag är skolbibliotekssatsningarna mycket begränsade. Men det finns exempel där man tagit
ett samlat grepp. Rapporten avslutas med förslag på områden som kan vara lämpade för utvecklingsinsatser.

Mest problematisk är bemanningsfrågan.
Skolbiblioteket sköts i allmänhet av lärare, som
åtagit sig uppgiften inom tjänsten. Tiden som
avdelas för uppgiften varierar mellan 0-4 timmar/vecka. Vid flera skolenheter bemannas
biblioteket av personer i arbetsmarknadsåtgärder.
Det finns ett mer eller mindre uttalat motstånd
(ekonomiskt) att anställa och avlöna fackkunnig
personal i skolbiblioteken. Ett område i behov
av översyn och upprustning är skolbiblioteks
lokalen. I flera fall framhålls vikten av trivsamma och inspirerande lokaler. Och det finns goda
exempel, där man med ganska små medel gjort
skolbiblioteket till en trivsam miljö.
Den nya skollagen har, med några undantag, inte haft någon avgörande betydelse för
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skolbiblioteksutvecklingen. Skolbiblioteken
uppmärksammas sällan i Skolinspektionens
granskningsrapporter. Skälet till detta är knappast att skolbiblioteken överlag bedöms hålla
måttet. Snarare torde det vara så att det vid
skolan funnits andra och mer akuta brister.
Det är kommunernas ansvar att skolbiblioteksverksamheten uppfyller skollagens bestämmelser. Många skolbibliotek i länet brister i det
avseendet. Standarden varierar, men generellt
finns behov av upprustning och utveckling.
Frågan är hur. Rapporten avslutas med förslag på områden som kan vara lämpade för
utvecklingsinsatser. En förutsättning för ett
utvecklingsarbete är emellertid att det finns en
vilja och en uthållighet hos skolhuvudmännen.
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2 Styrdokument
2.1 Nationella styrdokument
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska inom
grund- och gymnasieskolan finnas lämpligt fördelade bibliotek. Enligt den nya skollagen (SFS
2010:800) ska eleverna ha tillgång till bibliotek.
Med skolbibliotek avses (prop.2009/10:165) en
gemensam och ordnad resurs av medier och
information som ställs till elevernas förfogande
i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift
att stödja elevernas lärande. Tillgång till skolbibliotek kan dock, enligt propositionen, ordnas
på olika sätt beroende på lokala förhållanden vid
varje skola.

2.2 Lokala styrdokument
Sedan 2005 finns bestämmelser i bibliotekslagen
att kommunerna ska upprätta biblioteksplaner.
Samtliga kommuner i länet har en biblioteks
plan. Flertalet planer har bibliotekslag och skollag som utgångspunkt. I några fall refereras även
till internationella dokument såsom Unescos
folk- och skolbiblioteksmanifest.
Biblioteksplanerna har i allmänhet upprättats inom kulturnämnd eller motsvarande.
Tyngdpunkten ligger då ofta på folkbiblioteksverksamheten, men några planer omfattar hela
den kommunala biblioteksverksamheten, dvs.
även skolbiblioteken. I en del kommuner har
biblioteksplanerna antagits av kommunfullmäktige, i andra kommuner enbart av den nämnd
inom vilken den upprättats. Några planer är för
närvarande under omarbetning. Som komplement till biblioteksplanen kan finnas en särskild
skolbiblioteksplan. Det kan också finnas särskilda läsfrämjandeplaner, eller handlingsplaner

8

för samverkan mellan folkbibliotek och skola.
År 2012 gjorde Kungliga biblioteket en
granskning av samtliga biblioteksplaner. Det
konstaterades då att biblioteksplanerna i allmänhet var folkbiblioteksplaner. Skolbiblioteken
nämndes i knappt 70 procent i de då aktuella
planerna. Det konstaterades också att tyngdpunkten låg på det visionära, att mätbara mål
ofta saknades och att det i planerna sällan fanns
närmare anvisningar om hur eller när de uppställda målen skulle genomföras. De aktuella
biblioteksplanerna i Östergötland avviker inte
från det mönster som framträdde i KB:s granskning.

2.3 Vision och verksamhet
Skolbiblioteken har i allmänhet inte någon
framträdande roll i de aktuella biblioteksplanerna. Medvetenheten om att biblioteksplanen ska
omfatta hela den kommunala biblioteksverksamheten förefaller dock öka. I de planer som
nu förbereds ska även skolbiblioteken innefattas.
I de planer, där skolbiblioteken ingår, är målformuleringarna allmänt hållna, till exempel
att skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs
och bidra till att utveckla elevernas läsförmåga
samt förmåga att hantera information. Här
finns ofta ett glapp mellan vision och verklighet. Men det finns också exempel där det finns
en koppling mellan mål och konkreta åtgärder
(Linköping och Motala). Ett annat exempel värt
att lyfta fram är den systematiska utvärdering
av biblioteksplanen som gjorts i Kinda. Planen
omfattar Kultur- och fritidsnämndens verksam-
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I flera kommuner svarar folkbiblioteket för betydande insatser. Överlag förefaller skolbiblioteken vara en
större angelägenhet för folkbiblioteket än för skolan.

het. Utvärderingen begränsas därför till i vilken
omfattning folkbiblioteket har uppfyllt sina
åtaganden.
Betydligt större konkretion finns vad gäller
folkbibliotekens insatser inom skolan. Här finns
ofta en uppräkning av tjänster – antal bokprat,
klassbesök, medverkan vid informationssökning
eller annat. I flera kommuner svarar folkbiblio-
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teket för betydande insatser. Överlag förefaller
skolbiblioteken vara en större angelägenhet för
folkbiblioteket än för skolan. I många planer
framhålls vikten av samarbete/samverkan mellan
folkbibliotek och skola. Med samarbete/samverkan avses ofta en enkelriktad insats, nämligen
vilka tjänster folkbiblioteket ska erbjuda skolan.
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3 Skolbibliotek – planer och verksamhet
Boxholm
Plan
Biblioteksplanen för perioden 2013-2018 har
antagits av kommunfullmäktige. Planen har sin
utgångspunkt i bibliotekslagen. Däremot finns
ingen referens till skollagen. Som övergripande
mål anges att biblioteken ska tillhandahålla
information, kunskap, möten och kultur. I en
särskild utvecklingsplan (2011) för skolbiblioteken anges att huvuduppgifterna är att stimulera
läslusten samt att vara ett hjälpmedel i skolans
pedagogiska arbete. Det noteras dock att möjligheterna att utveckla skolbiblioteket till skolans
informationscentrum är begränsade på grund av
bristande bemanning.
I biblioteksplanen lyfts barn och ungdomar
fram som särskilt fokusområde. Folkbiblioteket
ska prioritera verksamhet för de yngre barnen
samt aktivt stödja lässtimulering i skolans lägre
årskurser, medan skolbiblioteket ska ha huvudansvaret för de äldre barnens kunskapssökande.
Biblioteksplanen kompletterades år 2015 med en
särskild läsfrämjandeplan för Boxholms bibliotek. Läsfrämjandeplanen innehåller en lista över
folkbibliotekets åtaganden bland annat inom
skolan. Till exempel samarbete kring Bokjuryn,
Skapande skola, biblioteksintroduktioner mm.
Verksamhet
Skolbiblioteken är rektors ansvar. Enligt utvecklingsplanen ska skolbiblioteken ha två uppgifter:
att verka läsfrämjande och att vara kunskapsförmedlande. Förutsättningar för att skolbiblioteket
ska fungera som skolans informationscentrum
saknas. Alla högstadieelever har nu tillgång till
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Alla högstadieelever har tillgång till bärbar dator.
Frågan om medie- och informationskunskap bedöms emellertid inte som högaktuell.

bärbar dator. Informationsprocessen sker för det
mesta i klassrummet. Skolabonnemang finns på
vissa e-resurser. Frågan om medie- och informationskunskap bedöms emellertid inte som
högaktuell. Enligt Skolinspektionens rapport
2011 saknar skolan strategier och planer för hur
IT ska användas i undervisningen.
Det finns ett nära samarbete mellan folkbibliotek och skola. I läsfrämjandeplanen redovisas
folkbibliotekets insatser riktade mot skolan.
Till exempel samarbete kring Bokjuryn och
Skapande skola. Därutöver bjuds klasser in för
biblioteksintroduktion och andra aktiviteter,
såsom gåvoböcker till åk 9. Alla klasser besöker
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biblioteket 2 gånger/per år. Något som är mycket
uppskattat. Av Kulturrådets inköpsstöd avdelas
50 000 kr till skolan. Framför allt köps Bokjury
böcker in för anslaget, vilka sedan får behållas
av skolan. Skolbiblioteksfunktionen har kommit
att få en slagsida mot kultur. Det finns en samstämmighet om att samarbete och ansvarsfördelning mellan bibliotek och skola fungerar bra.
Skolan i centralorten har välbelägna och ändamålsenliga bibliotekslokaler. (Viss översyn av

lokal och av bokbestånd vore önskvärd.) Tidigare avsattes 25 procent av en tjänst vid folkbiblioteket för skolbiblioteksinsatser. Arrangemanget
bekostades av skolan. Sedan detta upphörde
bemannas biblioteket av en person i arbetsmarknadsåtgärder. Denna tas också i anspråk
för andra uppgifter inom skolan. Biblioteket är
dock bemannat i stort sett hela skoldagen. En
hundraprocentig skolbibliotekarietjänst kommer
att inrättas från vårterminen 2016.

Finspång
Plan
Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige år 2007. I planen framhålls att kommunens
bibliotek ingår i ett gemensamt system. Möjligheterna till samutnyttjande av skolbibliotek
i bygdeskolorna ska utvecklas. Kommunens
grundskolebibliotek ska utvecklas med stöd av
den kompetens som finns inom kommunbiblioteket. En ny biblioteksplan förbereds inom
kulturnämnden. Avsikten är att skolbiblioteken
ska inkluderas i den nya planen.
Verksamhet
Inom skolorganisationen finns ett antal små
landsbygdsskolor. Skolbibliotek/utrymme med
böcker finns vid de flesta skolorna, dock utan
bemanning. Två skolor kan utnyttja närliggande
biblioteksfilial. Skolbiblioteken sköts av lärare.
I flera fall utan egentligt uppdrag, utan mer av
intresse och av engagemang. Vid en högstadieskola i centralorten sköts biblioteket av en fas 3
anställd. Bokinköp sköts av lärare. Bokanslagen
finns nu särredovisade framför allt som underlag
för att kunna ansöka om inköpsstöd från Kulturrådet. (Folkbiblioteket avstår för närvarande
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från att ansöka om inköpsstödet på grund av
svårigheter att få fram uppgifter om skolornas
egna bokanslag.) Skolornas bokanslag varierar
från några tusenlappar per år till upp till 30 000
kr för de större skolenheterna.
Det finns ett önskemål om utveckling och ett
ökat samarbete med folkbiblioteket inte minst
för att få tillgång till bibliotekskompetens. Skolbiblioteksfrågan har dock inte varit prioriterad.
Den nya skollagen har inte haft någon effekt.
Satsningar efter 2011 har gjorts oberoende av den
nya skollagen.
Skolbiblioteksansvaret ligger på rektor. Dock
framhålls vikten av att det skapas förutsättningar för att bibliotekssatsningar inte ska komma
i konflikt med annat. Behovet av ett samlat
grepp, för att få en jämnare kvalitet, framhålls.
Likaså framhålls behovet av en tydligare politisk
markering. Skolbiblioteken uppmärksammades av kommunfullmäktige när frågan om en
kulturstrategi behandlades. Dock utan konkreta
resultat.
Betydande satsningar har gjorts för att utveckla teknik i klassrummet. År 2014 investerades drygt en miljon kr. De äldre eleverna har
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tillgång till iPad. Området informationssökning och källkritik är outvecklat och här pekas
på möjligheten till utveckling med hjälp av ny
teknik. Läsfrämjande insatser hanteras inom respektive skola. Läslyftet startar höstterminen 2015
för förskoleklass till åk 3, där alla lärare deltar.
Folkbiblioteket har svarat för en rad tjänster
till skolan, men tycker sig inte fått något gehör.
Intresset från skolhåll har uppfattats som svagt.
Så även insikten om vad ett skolbibliotek skulle
kunna vara. Man har nu dragit ned på tjänsterna
till skolan. Till exempel har tidigare bokdepositioner upphört och skolorna får nu själva komma
till biblioteket och plocka ihop böcker. Landsbygdsskolorna erbjuds fortfarande viss hjälp.
Bland annat engångsinsatser som att gallra bok-

bestånden. Folkbibliotekets läsfrämjande insatser
har alltmer inriktats på barns fritidsläsning. Det
finns emellertid ett dilemma med att upprätthålla en skarp gräns gentemot skolan – eleverna
kommer i kläm. Läsfrämjande insatser med stöd
av statliga bidrag förekommer sparsamt.
Från folkbibliotekshåll ser man gärna en
central skolbiblioteksorganisation, inte minst för
att kunna lösa de små skolenheternas behov av
fackutbildad personal. Man pekar också på att
det vore önskvärt att särredovisa skolbiblioteksinsatserna i syfte att tydliggöra dem. En annan
möjlighet vore att ta betalt – i likhet med vad
som redan sker vad gäller bibliotekstjänsterna
till gymnasieskolorna.

Från folkbibliotekshåll ser man gärna en central skolbiblioteksorganisation, inte minst för att kunna lösa de
små skolenheternas behov av fackutbildad personal.
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Kinda
Plan
Nuvarande biblioteksplan omfattar perioden
2015-2018. I planen anges mål och utvecklingsbehov för Kinda bibliotek. Som bilagor till
planen finns bland annat en handlingsplan för
bibliotek och skola samt centrala styrdokument
som bibliotekslag och skollag. Planen omfattar biblioteksverksamheten inom kultur- och
fritidsnämnden. Skolbiblioteken ligger under
barn- och utbildningsnämnden, men omnämns
i planen. I planen anges en rad framtida utvecklingsbehov bland annat läsfrämjande insatser
riktade mot barn och ungdomar, ett utökat
samarbete med skolbiblioteken samt att en skolbibliotekarietjänst inrättas på Värgårdsskolan. (I
den tidigare biblioteksplanen (2007) angavs som
långsiktigt mål att en barn- och skolbibliotekarietjänst skulle inrättas. Under perioden utökades en bibliotekarietjänst till 100 procent, med
ansvar bland annat för Kultur i skolan.)
I den särskilda handlingsplanen för bibliotek
och skola ges en beskrivning av folkbibliotekets
insatser inom skolan. Till exempel erbjuds bokprat, biblioteksvisningar, instruktion i hur man
hittar i biblioteket och hur man söker information i olika källor.
Som bilaga finns även en utvärdering av 2007
års biblioteksplan. Där framgår att kommunbiblioteket i stor utsträckning uppfyllt målen avseende insatser riktade mot förskola och skola. I
några avseenden har man inte uppnått de ställda
målen på grund av bristande resurser.
Verksamhet
Respektive rektor har ansvar för skolbiblioteket.
Högstadiekolan i centralorten har ett bra beläget
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bibliotek med ändamålsenliga lokaler och med
ett varierat och aktuellt bokbestånd. Trots ett
minimalt bokanslag (10 000 kr/år, emellanåt
20 000 kr). Utlåningen har emellertid sjunkit.
(Drygt 11 lån/elev enligt 2014 års statistik.)
Biblioteket saknar datorer för informationssökning. Däremot har alla elever försetts med
dator. Skolbiblioteket är ingen självklar resurs
för handledning i informationssökning, källkritik mm. Framför allt utnyttjas biblioteket av
svensklärarna. Det betonas också att uppdraget
att uppöva elevernas förmåga ligger hos lärarna.
Biblioteket är öppet hela skoldagen och bemannat, dock ej av en bibliotekarie. För närvarande diskuteras rekrytering av ersättare när
nuvarande befattningshavare går i pension. Som
alternativ övervägs en lösning i samarbete med
folkbiblioteket eller att en lärare åtar sig uppgiften. Rektor framhåller värdet av ett välfungerande bibliotek, med bland annat fackutbildad
personal, men saknar resurser.
Vid en annan skola belägen i centralorten har
bibliotekslokalen tagits i anspråk som klassrum
fram till kl. 11.00. Biblioteket är tillgängligt
mellan kl. 11-15, under lärares ledning. Man
redovisar en hög utlåning av fack- och skönlitteratur. Bokanslaget ligger på cirka 5 – 6 000
kr/år plus några tusenlappar från Kulturrådets
inköpsstöd. Vissa år avsätts inga kommunala
medel för bokinköp. Trots resursbrist ger biblioteket ett välkomnande intryck, med ett varierat
– och välskyltat – bokbestånd. I skolbiblioteket
anordnas en rad aktiviteter, till exempel boktävlingar, boktips och undervisning i hur ett bibliotek fungerar. Bokjuryn sker i samarbete med
folkbiblioteket. Bokjuryböckerna är strategiskt
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Sammantaget förefaller folkbibliotekets satsningar för att
upprätthålla en skolbiblioteksverksamhet vara betydligt större
än skolans egna.

placerade – och efterfrågade. Biblioteket sköts av
en lärare, en timme/vecka, men som lägger ned
betydligt mer tid och inte minst omsorg. Hjälp
med administration, skyltning, material samt
projektstöd efterlyses.
Vid en annan skola har biblioteket avvecklats, då lokalen behövdes för andra ändamål. En
närliggande filial fungerar nu som skolbibliotek.
Liknande planer finns vid ytterligare en skola.
Lösningen anses inte idealisk, bland annat på
grund av avståndet mellan skola och filial.
Folkbiblioteket svarar för läsfrämjande insatser, undervisning i biblioteksanvändning inklusive informationssökning. Träffar för lärarbibliotekarier hålls 2 gånger/år. Skolorna besöker
regelbundet folkbiblioteket i centralorten.
Folkbiblioteket bistår även skolan med böcker,
till exempel klassbibliotek. Insatserna som riktas
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mot skolan sköts av två bibliotekarier, vilka
vardera uppskattar omfattningen till cirka 60
procent. Skolan betalar en ersättning motsvarande 25 procents tjänst. Av Kulturrådets inköpsstöd (50 000 kr) avsätts cirka hälften till skolan.
Respektive skola svarar för inköpen. Undervisning i informationsökning erbjuds för elever i
åk 4 och 7. Intresset från lärarhåll bedöms som
svagt. Man upplever att utvecklingen stagnerat
och att stödet från skolledarna är svagt. Samarbetet skola – folkbibliotek innebär i praktiken att
folkbiblioteket bjuder på tjänster. Vilket skolan
är mycket tacksam för. Skolbiblioteksstandarden
är ojämn. Sammantaget förefaller folkbibliotekets satsningar för att upprätthålla en skolbiblioteksverksamhet vara betydligt större än skolans
egna.
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Linköping
Plan
Biblioteksplanen för perioden 2014-2018, som
antagits av kommunfullmäktige, är övergripande
för de kommunala biblioteken – oavsett huvudman. Planen ska implementeras genom handlingsplaner. Vikten av samarbete mellan övriga
bibliotek/bibliotekshuvudmän betonas.
Planen har sin utgångspunkt i bibliotekslag,
skollag samt i utbildningsmål för Linköpings
kommun; att barn och ungdomar ska få goda
kunskaper i kommunens skolor. Biblioteken ska
vara en integrerad del av skolans undervisning.
De ska fungera som dynamiska lärmiljöer och
vara en del av undervisningen. Varje skola ska
ha en handlingsplan som är kopplad till läroplan
och kursplaner. Skolbiblioteken ska vara centrala
platser i skolan för studier, undervisning och
kultur, med huvuduppgiften att stödja elevernas
lärande. Skolbiblioteket ska också vara en trivsam och välkomnande plats. Bibliotek ska finnas
på alla grundskolor.

Verksamhet
Skolbiblioteken i Linköping ligger under utbildningsförvaltningen. För cirka fem år sedan togs
ett samlat grepp och förvaltningen fick det
övergripande ansvaret för skolbiblioteksutvecklingen. Inrättandet av fokusbibliotek påbörjades
år 2010. Därefter har nya fokusbibliotek tillkommit efterhand. Rektorerna har fått ansöka om att
bli föremål för satsningen. Det har varit konkurrens om platserna.
Fokusbiblioteken får ett ingångsbelopp om
200 000 kr som ska täcka kostnaderna för
bokinköp, inredning, utlåningsutrustning mm.
Kostnaden för en heltidsanställd bibliotekarie
täcks under första året med centrala medel.
Därefter sker en årlig nedtrappning så att 80
procent av kostnaden belastar skolans budget
och 20 procent bekostas centralt. I satsningen
ingår även ett traineeprogram. Programmet
erbjuds företrädesvis nyutbildade bibliotekarier
som under tio veckor (avlönat heltidsarbete) får

Skolbiblioteken ska vara
centrala platser i skolan för
studier, undervisning och
kultur, med huvuduppgiften
att stödja elevernas lärande.
Bibliotek ska finnas på alla
grundskolor.
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Fokusbiblioteket vid Hjulsbroskolan har tre år i rad
erhållit utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”.

arbeta med stöd av en mentor. De som anställs
som fokusbibliotekarier har fått denna introduktion. Fokusbibliotekariernas uppdrag är
att utveckla elevernas informationskompetens
och att utveckla skolans läsfrämjande insatser.
De har också i uppdrag att samverka med till
exempel stadsbiblioteket samt att delta i nätverk
för kompetensutveckling. Som ett komplement
till fokusbibliotekarierna finns bibliotekspedagoger. Dessa arbetar minst fyra timmar/vecka med
biblioteksfrågor och fungerar som brygga mellan
biblioteket och lärarna. Också bibliotekspedagogerna får utbildning för uppgiften. Uppgiften
ingår i tjänsten och det har inte funnits svårigheter att rekrytera.
Målet med satsningen är att skolbiblioteket
ska ha en pedagogisk funktion och vara en integrerad del av undervisningen. Varje skolbibliotek
har en handlingsplan med koppling till läroplanen. Där anges också ansvarsfördelningen:
till exempel vad som är rektors ansvar. I handlingsplanen listas de aktiviteter som skall ingå i
fokusbibliotekets uppdrag, såväl inom området

16 

läsfrämjande som inom informationskompetensområdet. Informationskompetens och källkritik
ska vara en integrerad del i undervisningen och
framför allt ske i klassrummet.
Ett exempel är fokusbiblioteket vid Hjulsbro
skolan. Biblioteket har tre år i rad erhållit utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”.
(Kriterier för utmärkelsen är bland annat att
skolbiblioteket ska vara en tydlig del av skolans
pedagogiska vision samt stärka elevernas läsförmåga och digitala kompetens.) Biblioteket blev
också ”Årets skolbibliotek” 2015. Skolbiblioteket
är en integrerad del av undervisningen. Bibliotekarien finns ofta i klassrummet och instruerar
i källkritik samt orienterar i informationsflödet.
Bibliotekslokalen används mest för utlåning av
böcker. (48,9 utlån/elev enligt 2014 års statistik.)
Skolbibliotekets verksamhet har en stark koppling till läroplanens anvisningar – att stimulera
elevernas läsintresse och att utveckla elevernas
informationskompetens. Rektor som varit en
drivande kraft framhåller vikten av uppföljning
och av att hålla en fortsatt hög standard.
Skolbiblioteksverksamheten i Linköping är i
allt väsentligt en kommunal satsning. För närvarande finns 23 heltidsanställda fackbibliotekarier.
Därtill kommer övriga kostnader för böcker,
teknisk utrustning mm. Rektor har fortfarande
huvudansvaret. Den centrala stödorganisationens uppgift är framför allt att avlasta rektor.
Det betonas att man i en stor organisation inte
kan driva en verksamhet som baseras på ”eldsjälar”, utan att det måste finnas en robust organisation. Kommunala medel har också avsatts
för läsfrämjande insatser, till exempel författarbesök, boksamtal mm. Projekt med En läsande
klass pågår. Deltagande i Läslyftet planeras till
2016.
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Mjölby
Plan
Biblioteksplanen, antagen av kommunfullmäktige, omfattar perioden 2010-2014. Syftet med
planen är att lyfta fram det moderna bibliotekets
olika roller och funktioner i kunskapssamhället.
Målet är att kommunens biblioteksverksamhet
ska vara berikande och utvecklande och att samverkan ska ske kring kunskap, information och
kultur. Biblioteken ska främja livslångt lärande,
demokrati och jämlikhet samt en meningsfull
fritid. Biblioteken ska medverka till att ge barn
och unga goda läsvanor och vara en resurs i
skolans pedagogiska arbete. För närvarande
förbereds en ny biblioteksplan som ska vara ett
gemensamt styrdokument för all kommunal
biblioteksverksamhet. Avsikten är att den ska
kompletteras med handlingsplaner för respektive
verksamhet.
Verksamhet
Alla skolor i kommunen har skolbibliotek, men
av skiftande kvalitet. Något som förklaras av
bristande resurser. Framför allt finns en oro för
ökade personalkostnader. Tre skolor delar på en

Initiativ till ett utvecklingsarbete har tagits med avsikt att uppnå en mer likvärdig tillgång till skolbibliotek inom Mjölby kommun.
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bibliotekarie. Övriga sköts av lärare som utför
arbetet inom sin tjänst. Kostnaden för bokinköp
ingår i läromedelsanslaget och är inte specificerat. Det finns därför ingen samlad bild av hur
mycket som används för inköp till skolbiblioteken. Rektor har ansvaret och i kommunen finns
en utpräglad decentraliseringstradition. Några
förändringar har inte skett med anledning av
den nya skollagen.
Initiativ till ett utvecklingsarbete har tagits
inom utbildningsförvaltningen, med avsikten att
uppnå en mer likvärdig tillgång till skolbibliotek
inom kommunen. Målet är att skolbiblioteken
ska verka läsfrämjande, öka elevernas medieoch informationskompetens och fungera som en
integrerad del av skolans verksamhet. År 2014
begärdes ett tilläggsanslag om 1 miljon kr för
lokalanpassning, inventarier, bokinköp, teknisk
utrustning mm. Kommunstyrelsen beviljade
inte anslaget, men förvaltningen avser att arbeta
vidare med frågan. Skolbibliotekarietjänster för
lågstadiet kommer att inrättas från vårterminen
2016.
Tidigare fanns ett avtal med stadsbiblioteket
om bokinköp, men detta upphörde vid årsskiftet. Skolan använder i stor utsträckning stadsbiblioteket och dess filialer. Stadsbiblioteket har
emellertid tvingats begränsa sina insatser. Något
som mött stark reaktion från skolhåll. Skolbibliotekscentral saknas, men stadsbiblioteket svarar
för distribution av temalådor. I övrigt erbjuds
bokprat och biblioteksvisningar. Från stadsbibliotekets sida upplever man det som oklart vem
som har ansvaret för eleverna under skoltid. Den
decentraliserade skolbiblioteksorganisationen gör
dialogen med skolan tungarbetad.
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Motala
Plan
Skola och folkbibliotek sorterar under samma
nämnd – bildningsnämnden. En ny biblioteks
plan är antagen. Den nya planen ska omfatta
samtliga kommunala bibliotek, kompletteras
med handlingsplaner och vara uppföljningsbar. Skolbibliotekens uppgift ska vara att stödja
elevernas lärande samt att svara för läsfrämjande
insatser, medan folkbibliotekens läsfrämjande
insatser ska ha fokus på barn och ungdomars
fritid. Utgångspunkt för biblioteksplanen är
övergripande planer för Motala kommun, regionala utvecklingsprogram och kulturplan samt
bibliotekslag och skollag.
Som mål för skolbiblioteken anges att de ska
ge eleverna de färdigheter som behövs för ett
livslångt lärande. Skolbibliotekens uppdrag är
att stödja elevers lärande genom undervisning i
informationssökning och källkritiskt tänkande
samt att svara för läsfrämjande insatser. Grundskole- och gymnasiebiblioteken ses som en
viktig resurs. Skolbiblioteken är också en resurs
i skolans IKT-satsning, vilken syftar till att ge
eleverna en god digital kompetens.
I den nya biblioteksplanen framhålls att skolbiblioteken successivt behöver byggas ut för att
bli en likvärdig resurs för alla elever.
Verksamhet
Motala kommun har sedan 1970-talet utvecklat
ett system med fackutbildade bibliotekarier vid
grundskolebiblioteken (Hansén). Lärarbibliotekarierna avskaffades efterhand och ersattes med
hel- eller deltidstjänster. För närvarande finns 7,
75 årsverken fördelade på 9 personer. Några av
tjänsterna har tillkommit med hjälp av särskilda

18 

statsbidrag (SIA-medel 1979 och Wärnerssonpengar 2003). Vid vissa skolor finns dessutom
en bibliotekspedagog, som fungerar som kanal
till lärarna. Tillsammans med lärarna svarar
bibliotekarierna för de läsfrämjande insatserna,
bokprat, läsprojekt och liknande. En del skolbibliotek är tillgängliga hela dagen, även de tider
då bemanning saknas. Vid andra skolenheter har
detta visat sig svårare. Organisatoriskt är skolbiblioteken en avdelning inom stadsbiblioteket.
Något som ses som en fördel – man har tillgång
till hela bokbeståndet, man är delaktig i utvecklingen och man har kollegor. Personalomsättningen vid grundskolebiblioteken har varit låg.
Skolbibliotekscentralen fungerar som gemensam bokpool och administreras av stadsbiblioteket. Bokanslaget för grundskolebiblioteken uppgår till 600 000 kr/år (ca 150 kr/elev). Beloppet
fördelas i förhållande till elevantalet, men varje
skolbibliotek har ett grundbelopp om 8 000 kr/
år. Viss del av Kulturrådets inköpsanslag avsätts
för skolan.
I handlingsplan för samverkan mellan skolbiblioteket och grundskolans verksamhet anges
riktlinjer för grundskolornas bibliotek. Där
framhålls bland annat att biblioteksrummet
ska vara attraktivt utformat och att läslust ska
genomsyra biblioteket. Bibliotekarien ska regelbundet delta i ämneskonferenser och ge stöd för
att hjälpa lässvaga elever. En särskild handlingsplan ska upprättas vid varje skola. Där beskrivs
mer i detalj vilka aktiviteter som ska genomföras
på de olika stadierna.
Vid Norra skolan har eleverna ”paddor” från
lågstadiet. Något som bedöms kan ha bidragit till att eleverna ”knäcker läskoden” redan
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Läslust ska genomsyra biblioteket. De läsfrämjande insatserna är också väl utvecklade. Däremot ser man
behov av att utveckla den informationsförmedlande funktionen.

i ettan. Man har goda resultat i svenska med
en bra betygsnivå. Trots att, vid vissa skolor,
cirka hälften av eleverna har annat modersmål
än svenska. Skolbiblioteken anses här ha haft
en viktig kompensatorisk roll. Stor vikt läggs
därför på läsfrämjande insatser i syfte att utveckla elevernas läsförmåga och läsförståelse. De
läsfrämjande insatserna är också väl utvecklade.
Däremot ser man behov av att utveckla den
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informationsförmedlande funktionen. Stadsbiblioteket medverkar genom att svara för handledning i informationssökning och källkritik. Men
skolbiblioteken skulle, tillsammans med ämneslärarna, kunna spela en större roll inom området
informations- och kunskapsförmedling. Detta
har hittills inte varit något stor fråga, men man
avser nu att utarbeta en handlingsplan.
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Norrköping
Plan
Biblioteksplanen för Norrköpings kommun
2012-2014 har antagits av kultur- och fritidsnämnden. Som styrdokument för biblioteksverksamheten anges Unescos folkbiblioteksmanifest,
bibliotekslagen och skollagen. Som fokusområde
för stadsbiblioteket anges bland annat barn- och
ungdomsverksamhet. Som utvecklingsområde
nämns bland annat litteraturförmedling, vilket
ska ske genom samordnade insatser riktade mot
barn och unga. Som förutsättning för detta
framhålls att det finns ett fungerande skolbibliotekssystem.
I planen ingår ett mål- och visionsdokument
för skolbiblioteken: att alla elever ska ha tillgång
till skolbibliotek, att skolbiblioteket ska vara
en pedagogisk resurs för läslust och för informationssökande samt att stadsbiblioteket ska

samverka med utbildningskontoret i frågor som
rör läsfrämjande och språkutvecklande insatser.
Grund- och gymnasieskolans bibliotek ligger
under utbildningsnämnden. En ny biblioteksplan är under arbete.
Verksamhet
Skolbiblioteken i Norrköping har under senare
år varit föremål för utredning. År 2009 uppdrogs åt cheferna för kultur- och fritidskontoret
samt utbildningskontoret att utreda möjligheterna till samverkan i syfte att öka kvaliteten
inom biblioteksområdet till lägre kostnad.
Förslagen föranledde ingen åtgärd. Hösten 2014
genomfördes en statusanalys på uppdrag av
utbildningsförvaltningen. Utredningarna redovisar likartade resultat. Standarden är ojämn,
liksom tillgängligheten. Flera bibliotek är enbart

Stadsbiblioteket svarar för betydande läspedagogiska insatser inom skolan. Det finns, enligt stadsbibliotekets
bedömning, stora utvecklingsbehov inom skolbiblioteksområdet.
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tillgängliga någon timme i veckan. Andra är i
allmänhet tillgängliga hela skoldagen. Bemanningen utgörs av lärare, fritidspedagoger samt
av personer i arbetsmarknadsåtgärder. Läsfrämjande insatser sköts i allmänhet av lärarna. De
läsfrämjande insatserna styrs i viss utsträckning
av statsbidragens inriktning, såsom Skapande
skola eller andra projekt. Det finns ingen garanti
att insatserna förlängs när statsbidragen upphör.
Central samordning för skolbiblioteksområdet
saknas. Utbildningskontoret har inte haft något
tydligt biblioteksuppdrag, utan ansvaret ligger
på respektive rektor. Det finns inte heller någon
samlad bild av hur mycket nuvarande skolbiblioteksverksamhet kostar.
Stadsbiblioteket svarar för betydande läspedagogiska insatser inom skolan. Man erbjuder
också undervisning i bibliotekskunskap, visningar och klassbesök. Man har också erbjudit
viss utbildning för lärarna. Vid de integrerade
filialerna avsätts mellan 25-75 procent av perso-

naltiden för skolbiblioteksuppgifter. Tidigare
fanns en Mediacentral som administrerades
av stadsbiblioteket. Den lades ned för några år
sedan och böckerna fördelades ut till skolorna
Sedan Mediacentralen avskaffades har antalet
klassbesök fördubblats och uppgår nu till 2 700
per år. Man tvingas nu ofta att säga nej, vilket
möts av viss oförståelse från skolhåll. Det finns
ett dilemma i att målgruppen unga, som är ett
prioriterat område inom kultur- och fritidssektorn, är identisk med eleverna inom utbildningssektorn. Det förekommer ingen ersättning från
skolan för de insatser som stadsbiblioteket svarar
för. En tydligare kostnads- och ansvarsfördelning anses önskvärd. Men det är svårt att hitta
former för dialog. Det finns, enligt stadsbibliotekets bedömning, stora utvecklingsbehov inom
skolbiblioteksområdet. Bland annat påtalas att
mer omsorg borde läggas på skolbiblioteksmiljön.

Söderköping
Plan
Biblioteksplanen för 2013-2015 har antagits
av kommunstyrelsen. I planen uttrycks en
gemensam biblioteksvision; att biblioteken
ska tillhandahålla ett rikt och varierat utbud
av medier för att stimulera läsintresse och
kunskapsinhämtande. Biblioteken i Söderköping
ska arbeta gemensamt för att förverkliga denna
vision.
Enligt biblioteksplanen ska folkbiblioteket
vara ett stöd för grundskolebiblioteken och
medverka till att utveckla dessa. Folkbiblioteket
ska erbjuda undervisning i informationssökning
samt arbeta med läsfrämjande projekt för grundskoleelever. Folkbiblioteket ska också stödja
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skolbiblioteken i införande och drift av datoriserade biblioteksrutiner.
I biblioteksplanen ingår en utvecklingsplan
för grundskolebiblioteken. Som mål anges att
skolbiblioteken ska stimulera elevernas intresse
för läsning samt bidra till att utveckla elevernas
förmåga att söka och värdera information och
kunskap. Det finns även ett tillgänglighetsmål;
att alla skolenheter ska ha ett skolbibliotek i en
särskild och ändamålsenlig lokal. Bemannade
öppettider ska eftersträvas.
Verksamhet
Grundskolans bibliotek ligger under barn- och
utbildningsnämnden och respektive rektor
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ansvarar för skolans bibliotek. Skolbiblioteken
sköts av lärare/bibliotekspedagog. Omfattningen av biblioteksinsatserna varierar och uppskattas till 4-8 procent av arbetstiden. Allmänt
bedöms tiden som otillräcklig och uppgiften ses
som en extra pålaga. Enligt utvecklingsplanen
för grundskolebiblioteken ska bibliotekspedagogerna ha rimlig tid för biblioteksarbete.
Bibliotekspedagogerna har två huvuduppgifter; att svara för informationsförmedling samt
att svara för läsfrämjande insatser. I uppgiften
ingår att stimulera elevernas intresse för läsning,
bemanna biblioteket samt sköta bokinköp och
bokuppsättning.
Folkbiblioteket har en kompletterande funktion; bjuder in till samarbete, svarar för läsfrämjande insatser, bokprat samt undervisning i
informationssökning. Möten med bibliotekspedagogerna hålls 2 gånger/år. Insatserna uppskattas till cirka 20 procent av en årsarbetstid.
Folkbiblioteket ser gärna att en skolbibliotekarie
rekryteras till grundskolorna. En del av Kulturrådets inköpsanslag (70 000 kr) går till skolbiblioteken. Folkbiblioteket svarar för inköpen samt
fördelar och presenterar böckerna.
Grundskolans bibliotek fungerar främst som
arbetsredskap för lärarna i svenska. Undervisning i informationssökning och källkritik är inte
kopplat till skolbiblioteket, utan betraktas som
lärarnas ansvar. Folkbiblioteket erbjuder genomgång av databaser och andra informationskällor.
Responsen uppfattas som låg och man överväger
att ompröva formerna.
Kriterierna för vad som avses med skolbibliotek anses i princip vara uppfyllda: Det finns
lokaler, media och personal. Men situationen
anses inte tillfredsställande. Det sker visserligen en utveckling, dock inte i den takt som
vore önskvärd. Skolbiblioteksfrågan uppfattas
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Skolbiblioteken sköts av lärare/bibliotekspedagog.
Omfattningen av biblioteksinsatserna varierar. Allmänt bedöms tiden som otillräcklig och uppgiften
ses som en extra pålaga.

inte som brännhet. Det finns inte heller någon
styrning eller samordning ”uppifrån”. Ett högt
prioriterat mål för kommunens skolor är att öka
läsförmågan.
Vid Skolinspektionens granskning 2013
påtalades att biblioteket vid en skola endast i
begränsad omfattning används i undervisningen
och att det fanns brister i tillgänglighet. Detta
har nu åtgärdats.
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Vadstena
Plan
Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige år 2014. Syftet med planen är att genom
samverkan öka tillgängligheten till biblioteken
samt att bidra till en rationell användning av de
gemensamma biblioteksresurserna. Som politiskt förankrat dokument ska planen tydliggöra
vikten av biblioteksverksamhet, ge en överblick
av biblioteksverksamheten, vara ett hjälpmedel
vid utvärdering samt ligga till grund för utveckling. Folk- och skolbiblioteken ska samverka i
syfte att utvecklas mot samma mål. I planen
anges att skolbiblioteken ska vara en pedagogisk
resurs och utformas utifrån den egna skolans behov. Skolbibliotekets viktigaste roll ska vara att
främja barns och ungdomars språkutveckling.
Enligt planen ska skolbiblioteken vara öppna
under skoltid och bemannade. Litteraturpresentationer ska erbjudas alla elever. Mediebeståndet ska vara åldersanpassat samt aktuellt och
kunna locka till läsning. E-medier, anpassade
till elevernas behov, ska finnas. Litteraturen ska
aktivt användas i undervisningen och personalen
ska ges möjlighet till kompetensutveckling. I
samverkan med skolan ska folkbiblioteket arbeta
fram en verksamhetsplan för bemannade skolbibliotek från läsåret 2016/17.
Som komplement till biblioteksplanen finns
en läsfrämjandeplan för perioden 2015-2017, där
skolbibliotekets respektive folkbibliotekets ansvar förtydligas. Läsfrämjandeplanen innehåller
även en lista på aktiviteter som ska genomföras
inom skolområdet. En särskild arbetsgrupp ska
tillsättas med uppgift att förankra läsfrämjandeplanen och att följa utvecklingen.

Skolbiblioteken i Östergötland – en förstudie

Verksamhet
Folkbibliotek och skola ligger nu under samma
nämnd – kultur- och utbildningsnämnden.
Detta bedöms ge goda organisatoriska förutsättningar för en utveckling mot samma mål. Skolbiblioteken är rektors ansvar. Respektive skolas
bokanslag avgörs av rektor. Skolbiblioteken sköts
av lärare, med 10 procent av tjänstgöringstiden avdelad för biblioteket. Skolbiblioteken är
tillgängliga hela dagen, men inte bemannade.
Eleverna registrerar själva sina lån (Free-Lib).
Ambitionen är att skolbiblioteken ska kunna
fungera som en trivsam mötesplats och i sig
vara läsfrämjande, att mediebeståndet ska vara
åldersanpassat, aktuellt och kunna locka till läsning. Barns tillgång till litteratur för lärande och
för språkutveckling är ett prioriterat område.
Stor vikt läggs därför vid läsfrämjande insatser

Eleverna registrerar själva sina lån.
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och alla lärare har ett ansvar för elevernas läsutveckling. Samtliga lärare ska delta i Läslyftet.
I läsfrämjandeplan listas bland annat vilka
aktiviteter som folkbiblioteket svarar för, till
exempel distribution av temalådor, klassbesök,
bokprat, bokjuryn samt medverkan vid planering
inför terminsstart. En bibliotekarie vid folkbiblioteket avsätter cirka 50 procent av tjänsten
för insatser inom skolan. En annan svarar för

regelbunden introduktion i informationssökning.
Delar av Kulturrådets inköpsanslag (50 000 kr)
används för bokinköp till skolan. (Kommunala
medel för skolbiblioteksinköp uppgår till drygt
30 000 kr.) En väsentlig del av folkbibliotekets
resurser riktas således mot skolan. För 2015 har
medel avsatts för en del av en skolbibliotekarietjänst. Inga genomgripande förändringar har
gjorts med anledning av den nya skollagen.

Valdemarsvik
Plan
Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige
år 2013. Inledningsvis redovisas de dokument
som styr biblioteksverksamheten. Till exempel
bibliotekslag, skollag samt läroplaner för förskola, grundskola och särskola. Planen omfattar
folkbiblioteksverksamheten som sorterar under
sektor marknad/kultur. Skolbiblioteken ligger
under barn- och ungdomsförvaltningen.
I planen framhålls vikten av ett systematiskt
arbete för att förbättra barn och ungdomars läsoch skrivförmåga. Detta ska bland annat ske genom samarbete med skolan, till exempel genom
att biblioteket är behjälpligt vid temaarbeten och
läsveckor. Flera yrkesgrupper är engagerade i arbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen har utbildat språkpiloter som verkar inom förskola och
skola. Folkbiblioteket ska även erbjuda klassbesök, bokprat samt boktransporter med litteratur
från huvudbiblioteket. En ny biblioteksplan är
under arbete.
Verksamhet
Skolbiblioteksansvaret ligger hos rektor. Med
undantag av bokanslagen som fördelas centralt –
18 000 kr till skolor med cirka 100 elever och ett
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högre belopp till skolor med fler elever. Därutöver kommer kostnaden för läromedel.
Skolbibliotek/utrymme med böcker finns på
samtliga skolor. Vid en skola har biblioteket flyttats till källarlokaler. Det finns en filial cirka
hundra meter från skolan. Lärarna har nyckel
och kan utnyttja filialen även de tider den inte är
bemannad. Vid en annan skola finns ett integrerat bibliotek. Också här har lärarna tillgång till
biblioteket utanför öppethållandet. Skötsel av
biblioteket ingår i tjänsten för de lärare som åtagit sig uppgiften. Biblioteket på den stora skolan
i tätorten sköts av en elevassistent.
I kommunen finns en särskild satsning på
”språkotek”. Språkoteket är en resurs för pedagoger och föräldrar och förmedlar material för
tal- och lästräning till barn i behov av särskilda
stödinsatser. Informationssökning och källkritik
ingår i undervisningen. En-till-en lösning introduceras i långsam takt framför allt för att man
vill pröva pedagogiken. Informationsförmedling
ses inte som en biblioteksfråga, utan som en
integrerad del av undervisningen.
Skolbiblioteken uppfattas inte som ifrågasatta
och ett visst utvecklingsarbete pågår. En strävan
är att skapa struktur och likvärdighet. En viktig
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Folkbiblioteket bistår med bokprat en gång per termin i samband med klassbesök på folkbiblioteket.
Uppgiften tar en stor del av folkbibliotekets personalresurser i anspråk, men anses ingå i uppdraget.

funktion för skolbiblioteket är att vara mötesplats. Likaså framhålls vikten av ett aktuellt
bokbestånd och av att rensa ut och gallra. Den
nya skollagen har inte inneburit några förändringar.
Folkbiblioteket bistår med bokprat en gång
per termin i samband med klassbesök på folk-
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biblioteket. Uppgiften tar en stor del av folkbibliotekets personalresurser i anspråk, men anses
ingå i uppdraget. Av Kulturrådets inköpsanslag
avsätts 20 000 kr till skolan. Folkbiblioteket
svarar för inköpen efter att skolorna lämnat
önskemål.
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Ydre
Plan
Biblioteksplanen omfattar perioden 2015-2018.
Syftet med planen är att i ett politiskt förankrat dokument påvisa vikten av bibliotekens
verksamhet utifrån invånarnas behov samt att
ge överblick över biblioteksverksamheten och
ansvarsfördelningen. Utgångspunkt för planen
är bibliotekslag, skollag samt Unescos folk- och
skolbiblioteksmanifest.
Folkbiblioteket vänder sig till alla, med barn
och ungdom som en prioriterad grupp. I folkbibliotekets åtaganden ingår att erbjuda skolorna
bokprat, biblioteksvisningar samt tillgång till
folkbibliotekets bokbestånd.
Till biblioteksplanen fogas en särskild skolbiblioteksplan för Ydreskolan Hjelm. Där framhålls att skolbiblioteket har en viktig funktion i
två av skolans uppdrag: att utveckla läsförmåga
samt att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga
att hantera information.
Skolbiblioteket ska vara en integrerad del
i undervisningen och bidra till skolans pedagogiska verksamhet. Som delmål anges bland
annat att eleverna i åk 9 ska ha kunskap om
biblioteket, kunna formulera frågor samt förstå
hur referensverk och uppslagsböcker fungerar. Skolbiblioteket ska erbjuda en kreativ och
utvecklande miljö och inte enbart vara ett rum
för bokförvaring och utlåning. Personalen bör
erbjudas regelbunden fortbildning. I en särskild
handlingsplan framhålls läsningens värde för
kunskapsinhämtning Och att återkommande
boksamtal ska ske i klassrum eller i biblioteket.
Verksamhet
Det finns ett nära samarbete mellan folkbiblio-
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Skolbiblioteken i kommunen sköts av lärarbibliotekarier med avsatt tid om upp till 2 timmar/vecka.
Skolbiblioteken är tillgängliga under skoldagen.
Lokalerna är emellertid inte genomgående ändamålsenliga.

tek och skola. Folkbiblioteket svarar för ansökan
om inköpsstöd till Kulturrådet. Merparten av
inköpsstödet (vanligtvis 40 000 kr) används för
bokinköp till skolan – inklusive Bokjuryböcker.
Det kommunala anslaget för bokinköp till
skolan uppgår till 65 000 kr. Därutöver erbjuds
bokprat, bokdepositioner, biblioteksvisningar
samt information om hur man använder bibliotekets kataloger. Samarbetet begränsas dock av
bristande resurser. Frågan om en särskild bibliotekarietjänst med uppgift att bland annat verka
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inom skolan diskuteras sedan cirka 15 år.
Skolbiblioteken i kommunen sköts av lärarbibliotekarier med avsatt tid om upp till 2 timmar/vecka. Vissa rekryteringsproblem föreligger.
(Något som möjligen kan ha ett samband med
att det tidigare lönetillägget avskaffats.) Skolbiblioteken är tillgängliga under skoldagen. Lokalerna är emellertid inte genomgående ändamålsenliga. Ett integrerat bibliotek finns vid Hestraskolan. Lokalerna är trånga. En nybyggnation av
skolan diskuteras, där biblioteket eventuellt kan
få nya lokaler. Skolan i centralorten har ändamålsenliga och centralt placerade bibliotekslokaler. Biblioteket sköts av lärare. För närvarande

utan tid avsatt för uppgiften. Från höstterminen
kommer en timme/vecka att avsättas. Biblioteket är öppet hela dagen, även utan bemanning.
Eleverna registrerar själva sina lån. Det finns
även datorer för informationssökning, företrädesvis med lärares medverkan. Bokbeståndet är
varierat och aktuellt. En hel del av inköpen görs
på förslag av elever. Trots begränsade resurser
är skolbiblioteket mycket välskött – och har så
varit under en lång följd av år. Engagemang och
omsorg har kompenserat för begränsade resurser. Stor vikt läggs vid läsning som grund för
kunskapsinhämtning. Lärarbibliotekarierna har i
uppgift att aktivt stimulera läsintresset.

Åtvidaberg
Plan
Biblioteksplanen antogs av fullmäktige år 2011.
Som inriktningsmål anges bland annat att kommunbiblioteket ska erbjuda kulturella upplevelser, kunskap samt uppmuntra till ökat läsande.
Ett annat inriktningsmål är att kommunbiblioteket ska vara öppet för samverkan med skola,
studieförbund, myndigheter, förvaltningar och
föreningsliv.
För att uppnå målen ska kommunbiblioteket,
genom samarbete med skolan, stärka barns utveckling, läsning och kunskapssökande. Kommunbiblioteket ska medverka med information
om böcker, bibliotek och informationssökning.
Man ska också vara ett komplement till gymnasiebiblioteket. En ny biblioteksplan rörande
folkbibliotekets verksamhet är under arbete.
Verksamhet
Skolbiblioteken har av hävd varit rektors ansvar.
Genom den nya skollagen kom skolbiblioteks-

Skolbiblioteken i Östergötland – en förstudie

frågan i fokus. En upprustning påbörjades år
2011. Dessförinnan var skolbibliotek i stort
sett ”ett rum med böcker”. Rektors ansvar och
uppdrag har nu förtydligats. Skolorganisationen
är liten och består av två landsbygdsskolor samt
två skolor i centralorten – en med åk 1-3 och en
med åk 4-9. Vid högstadieskolan (700 elever) har
skolbiblioteket rustats upp rejält. En skolbibliotekarietjänst har inrättats. (80 procent och från
2016 100 procent.) Biblioteket har blivit en integrerad del av undervisningen. Det satsas mycket,
såväl på biblioteksrummet som på bemanning.
Bemötandet ses som en viktig läsfrämjande
åtgärd. De olika läsprojekten är kopplade till
undervisningen. Till exempel En läsande klass.
Därutöver ordnas bokkaféer för samtal samt
olika satsningar på fritidsläsning. Läsprojekten
drivs i allmänhet med kommunala medel och
inom skolbibliotekets budget. Biblioteket har en
självklar roll i Läslyftet som startar hösten 2015
och som ska omfatta hela grundskolan.
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Genom den nya skollagen kom skolbiblioteksfrågan i fokus. En upprustning påbörjades år 2011. Dessförinnan
var skolbibliotek i stort sett ”ett rum med böcker”. Rektors ansvar och uppdrag har nu förtydligats.

Skolbibliotekarien medverkar också i pedagogiken kring informationssökning. Något som
kräver ett nära samarbete med lärarna för att
informationssökning och källkritik ska komma
in i ett sammanhang. Utöver personalkostnaden
avsätts 150 000 kr för datasystem, böcker och
material, varav cirka 90 000 för bokinköp.
Till biblioteket har även knutits en kulturutvecklare, som svarar för fritidsverksamheten
samt arbetar med Skapande skola. I biblioteket
finns även den personal som svarar för skoldatateket. Hit kommer eleverna för att få datorstöd,
skriva texter, lyssna på ljudböcker mm. Alla
elever har egen dator.
Biblioteket är tillgängligt hela skoldagen och
bemannat. Skolbiblioteket är också arena för utställningar, teater och andra kulturarrangemang.
Ofta med medverkan av eleverna. Alléskolans
bibliotek fanns 2014 bland de tre officiellt nominerade till ”Årets skolbibliotek”. Nyligen tillsat-
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tes en skolbibliotekarie till landsbygdsskolorna.
Ambitionen är att främja en fortsatt utveckling
och samverkan mellan skolorna samt att lägga
grunden för en stabil skolbiblioteksorganisation.
Vikten av att rekrytera lämplig personal betonas.
Folkbibliotekets insatser inom skolan har
efterhand begränsats. Framför allt riktas nu
insatserna mot lågstadiet. Åk 1 inbjuds och får
lånekort. I åk 2 medverkar man vid föräldramöten. Åk 3 erbjuds biblioteksorientering. Åk 4
och 6 får genomgång i sökteknik på biblioteket.
Därutöver tas klassbesök emot på begäran. Man
erbjuder även bokpåsar framför allt till förskolan. Inför höstterminen planeras ett program
med kortare bokprat (bokattacker) i klasserna.
Folkbiblioteket deltar även i regionala läsprojekt,
framför allt med inriktning på fritidsläsning.
Man har avstått från att söka inköpsanslag från
Kulturrådet, då arbetsinsatsen inte bedöms stå i
rimlig proportion till beviljade belopp.
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Ödeshög
Plan
Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige
år 2013. Syftet med planen är att i ett politiskt
förankrat dokument tydliggöra vikten av bibliotekets verksamhet, ligga till grund för utveckling samt vara ett hjälpmedel vid utvärdering
och uppföljning.

Mål för biblioteket är att vara ett kultur- och
informationscentrum, främja utbildning, faktaoch kunskapsinhämtning samt stimulera till
kulturverksamhet. Särskild uppmärksamhet
ska ägnas barn och ungdomar. Verksamheten
för barn och ungdomar omfattar en rad insatser
riktade mot skolan. Till exempel bokprat och

Folkbiblioteket har i viss utsträckning kompenserat för bristande skolbibliotekssatsningar.
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biblioteksvisningar, boklådor till skolor och
förskolor samt att bistå med informationsresurser till skolarbetet. Ett långsiktigt mål är att
integrera Lysingskolans skolbibliotek med Götabiblioteken, det gemensamma biblioteksdataoch informationssystemet för folkbiblioteken i
Östergötland.
En ny biblioteksplan, som även ska inkludera skolbiblioteken, är på remiss. Där ska
bland annat anges mål för skolbiblioteken. Som
långsiktigt mål anges att det ska finnas utbildad bibliotekspersonal på samtliga enheter. Till
planen ska bifogas en särskild läsfrämjandeplan
där bland annat ska anges vilka insatser folkbiblioteket ska erbjuda skolan.
Verksamhet
I kommunen finns fyra grundskoleenheter.
Bibliotek finns vid samtliga. Rektor har ansvar,
men det finns ett centralt anslag för bokinköp –
drygt 80 000 kr – vilket innebär cirka 150 kr per
elev.
Vid den stora högstadieskolan fanns tidigare
en bibliotekarie. Biblioteket bemannas nu av
en fas 3-anställd, som ställts till förfogande av
folkbiblioteket. Anställningen upphör under
hösten. Skolbiblioteket är beläget mitt i skolan,
och utnyttjas mycket. I biblioteket finns även
tillgång till datorer.
Övriga skolbibliotek sköts av lärare, som
svarar för uppgiften inom tjänsten. Vissa rekryteringssvårigheter föreligger. Biblioteken
är tillgängliga hela skoldagen. Några planer
på förändring finns inte, även om en höjning
av ambitionsnivån anses önskvärd. Något som
bedöms kräva vissa centrala insatser. Dock finns
ett visst motstånd mot central styrning. Inga
förändringar har gjorts med anledning av den
nya skollagen.
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Samtliga elever från åk 4 har försetts med
dator. Detta har överlag fungerat bra. En viktig
förutsättning har varit personalens kompetens.
Särskilda IT-pedagoger finns för vägledning
i bland annat informationssökning. Det finns
också en intern IT-utbildning riktad till lärarna.
Undervisning i informationsförmedling och
källkritik är lärarnas uppgift och sker i klassrummet. Kommunen har mycket goda skolresultat. Något som förklaras med att skolan har
bra resurser, att man arbetat långsiktigt och att
man haft möjlighet att ”fånga upp” enskilda
elever med behov av extra stöd. Med hänsyn till
kommunens storlek och till att man har en liten
skolorganisation ses en organisatorisk sammanslagning av folk- och skolbiblioteksverksamheten som en rationell lösning.
Folkbiblioteket har i viss utsträckning kompenserat för bristande skolbibliotekssatsningar.
Förskolan samt åk 1 bjuds in för visning och
sagoläsning. Åk 3 och 5 erbjuds bokprat och
visningar. Därutöver erbjuds temalådor. Bokjuryböcker köps in för inköpsanslaget från Kulturrådet. Man har också gallrat och ordnat upp
bokbestånden vid de mindre skolenheterna.
Sammantaget uppskattas att cirka 25 procent av
en tjänst avsätts för insatser inom skolan.
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4 Översiktlig analys
4.1 Ordnas på olika sätt…
Tillgång till skolbibliotek kan enligt propositionen (2009/10:165) ordnas på olika sätt beroende
på lokala förhållanden vid varje skola. I detta
avseende har lagstiftaren blivit hörsammad. I
länet finns exempel på varierande skolbiblio-

tekslösningar och inte minst med varierande
standard. Det finns välfungerande skolbibliotek,
tillgängliga och bemannade hela skoldagen och
med ett varierat bokbestånd. På andra håll är
resursbristen uppenbar. Men bland de senare
finns även exempel på fungerande bibliotek, där

Ett genomgående drag är att folkbiblioteken i stor utsträckning fungerar kompensatoriskt.
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engagemang kompenserar för bristande resurser.
Ett genomgående drag är att folkbiblioteket i
stor utsträckning fungerar kompensatoriskt. Till
exempel svarar folkbiblioteken för omfattande
läsfrämjande insatser. Av det inköpsanslag som
erhålls från Kulturrådets avsetts ofta en stor del
till skolan. Det statliga bidraget kan emellanåt
överstiga skolorganisationens egna inköpsanslag.
Inköpsstödet som infördes vid slutet av 1990-talet förefaller ha blivit ett permanent inslag.
Huruvida detta lett till minskande satsningar
från skolans sida är svårt att bedöma. Uppgifter
om skolornas bokinköpsanslag över tid saknas.
Skolornas aktuella inköpsanslag visar också stor
variation – alltifrån noll till cirka 150 kr/elev och
år. (Medelkostnaden enligt 2014 års skolbiblioteksstatistik var 93 kr/elev och år.)
Ett annat område med stora variationer är
bemanningen: Den vanligaste lösningen är att
lärare eller annan skolpersonal svarar för biblioteket. Det förekommer också en rad ad hoc
lösningar, till exempel att biblioteket bemannas
med personer i arbetsmarknadsåtgärder: fas 3,
instegsjobb, eller andra tidsbegränsade anställningar. Med undantag av Linköping och Motala
förekommer fackutbildade bibliotekarier endast i
begränsad omfattning inom grundskolan.
Tillgängligheten varierar. Det finns skolbibliotek som är öppna hela skoldagen och bemannade. Andra håller öppet hela skoldagen, men
utan bemanning. Vid flera skolor bedöms detta
som omöjligt framför allt med hänvisning till
ordningsproblem. Vanligt är att skolbiblioteket
endast är tillgängligt någon timme i veckan.
Något som knappast svarar mot lagstiftarens intentioner. Dessutom befinner sig skolbibliotekslokalen i riskzonen, till exempel när det uppstår
behov av fler klassrum. Propositionens skrivning
att skolbibliotek kan ordnas på olika sätt har
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således fått en mycket varierande tillämpning.
Skolbiblioteksorganisationen är överlag starkt
decentraliserad. Tre kommuner i länet har valt
en mer samlad organisation, nämligen Linköping, Motala och Åtvidaberg. Befolkningsmässigt skiljer sig dessa tre kommuner väsentligt, men gemensamt för de tre är att man
tagit ett samlat grepp. Gemensamt är också att
skolbiblioteksstandarden här är – eller är på
väg att bli – likvärdig. I dessa tre kommuner
spelar också folkbiblioteksinsatserna en mer
begränsad roll. Ansvarsfördelningen mellan
skola och folkbibliotek är också tydligare.
Den nya skollagen i kombination med Skolinspektionens utvidgade granskningsuppdrag
förefaller hittills inte ha haft någon effekt.
Generellt uppvisar skolbiblioteksutvecklingen i
länet inga genomgripande förändringar sedan
2011. Skolförvaltningarna är väl medvetna om
skollagens formuleringar avseende skolbibliotek,
men anger i flertalet fall, att detta inte föranlett
några åtgärder.

4.2 En gemensam och ordnad resurs
Många försök har gjorts att definiera vad som
avses med skolbibliotek. Rimligen bör definitionen i allt väsentligt sammanfalla med vad som
generellt avses med ett bibliotek. Det ska finnas
böcker/media, personal och lokaler. Särskiljande
för skolbiblioteken, liksom för bibliotek inom
den högre utbildningen, är att de har ett avgränsat uppdrag och att de riktar sig till en specifik
målgrupp. Skolbiblioteken, liksom forskningsbiblioteken, är i första hand till för den egna
institutionens studerande och anställda.
Enligt förarbetena till skollagen
(prop.2009/10:165) avses med skolbibliotek en
gemensam och ordnad resurs av medier och
information som ställs till elevernas förfogande i
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Många försök har gjorts att definiera vad som avses med skolbibliotek. Det ska finnas böcker/media,
personal och lokaler. Särskiljande för skolbiblioteken är att de har ett avgränsat uppdrag och att de riktar
sig till en specifik målgrupp.

skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att
stödja elevernas lärande. Skolinspektionen ger en
något snävare anvisning, med tillägget att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek i den egna
skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från
skolan som gör det möjligt att använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att
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bidra till att nå målen för denna. Däremot ges
inga anvisningar om innehållet i verksamheten:
vad skolbiblioteket ska eller bör tillhandahålla,
bemanning, resurser, lägsta nivå eller annat.
Den myndighet som svarar för den officiella
biblioteksstatistiken (Kungliga biblioteket) har
i skolbiblioteksstatistiken 2012 samt 2014 gjort
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en ännu snävare avgränsning. Som kriterier för
att något ska betraktas som skolbibliotek anges
att det ska ligga i skolans lokaler, vara bemannat
minst 20 timmar/vecka, ha minst 1 000 fysiska
medier samt ha en katalog. Med KB:s definition
saknade år 2011 hälften av landets elever tillgång
till skolbibliotek. Enligt 2014 års sammanställning fanns i 90 kommuner inget enskilt skolbibliotek som hade minst 20 timmars bemanning
per vecka. I länet finns drygt 170 grundskoleenheter. Endast 31 av dessa, varav 23 i Linköping,
ingår i 2014 års skolbiblioteksstatistik.
(Vid tidigare statistikinsamlingar har enkäten skickats till samtliga cirka 6000 grund- och
gymnasieskolenheter. Vid 2014 års insamling
gjordes ett begränsat utskick. Enkäten gick
enbart ut till enheter med bemanning om minst
20 timmar per vecka. Urvalet skolbibliotek är
således väsentligt mindre än vid tidigare undersökningar. Flertalet skolbibliotek i länet uppfyller inte statistikmyndighetens kriterier och ingår
därför inte i undersökningen.)
Hur stor andel av skolorna i länet som uppfyller skollagens bestämmelse om skolbibliotek
är avhängigt vilken definition som tillämpas.
Om man tar fasta på lagstiftarens skrivningar
om ”flexibla lösningar” och ”lösas på olika sätt”
uppfyller en stor andel lagens bokstav. Tar man
däremot fasta på lagstiftarens skrivning att med
skolbibliotek avses en ”gemensam och ordnad
resurs av medier och information som ställs till
förfogande i skolans pedagogiska verksamhet
med uppgift att stödja elevernas lärande” minskar antalet. Om man tillämpar statistikmyndighetens definition minskar, som synes, antalet
skolbibliotek i länet drastiskt.
En genomgång av Skolinspektionens granskningar av länets skolor visar att skolbiblioteken
sällan förekommer i granskningsrapporterna.
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Det är emellertid mindre troligt att anledningen
till detta är att Skolinspektionen funnit situationen tillfredsställande. En mer trolig förklaring
vore att andra brister bedömts som mer akuta,
till exempel frågor rörande måluppfyllelse, kränkande behandling, elevhälsa eller annat.

4.3 Skolbibliotekets funktioner
I de lokala måldokumenten anges vanligtvis att
skolbiblioteket ska ha två funktioner. Det ska
svara för kunskapsförmedling och ge eleverna
insikt i källkritik samt bidra till att utveckla
elevernas läslust och läsfärdighet.
4.3.1 Läsning
I praktiken ligger tyngdpunkten på den senare
delen. Skolbiblioteket förknippas i huvudsak
med läsfrämjande insatser. Olika läsprojekt
avlöser varandra. Inte sällan finansierade med
statliga bidrag. Under de senaste cirka 20 åren
har statsmakterna (framför allt Kulturdepartementet) haft fokus på barn och ungas läsning.
De statliga bidragen, företrädesvis från Kulturrådet, har prioriterat satsningar i syfte att
öka barns och ungdomar läsande. Till exempel
stödet för inköp av barn- och ungdomslitteratur och stödet till läsfrämjande insatser. Inom
Skapande skola placerar sig litteraturprojekt på
andra plats.
Sedan slutet av 1990-talet fördelar Statens
kulturråd medel för inköp av barn- och ungdomslitteratur. Totalt fördelas cirka 24 miljoner kr/år. År 2014 erhöll kommunerna i länet
830 000 kr och år 2015 erhöll kommunerna
1 150 000 kr. Bidraget för Skapande skola infördes år 2008 och uppgår nu till cirka 170 miljoner
kr/år. Vid de tre senaste fördelningstillfällena har
skolorna i länet tilldelats cirka 10 miljoner kr/år.
År 2015 minskade beloppet till 8,7 miljoner kr.
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Skolverket lanserar nu en ny satsning – Läslyftet – där flertalet av länets kommuner avser att
delta. Vid sidan av de statliga insatserna finns en
rad sammanslutningar som verkar i läsfrämjande
– och i opinionsbildande syfte. Det finns således
stort fokus på barn och ungas läskunnighet och
läsförståelse. Något som under senare år förstärkts med anledning av Pisaundersökningarnas
rapporter om brister i svenska elevers läsförståelse.
4.3.2 Informationssökning och källkritik
Fokuseringen på de läsfrämjande insatserna
kan möjligen ha bidragit till att den kunskapsförmedlande funktionen – handledning i
informationssökning och källkritik – hamnat
i bakvattnet. En mer trolig förklaring torde
dock vara bristen på resurser – inte minst vad
gäller bemanning. De som svarar för skolbiblioteket har i allmänhet mycket begränsad tid
för uppgiften – tid som till stor del går åt till
administrativa uppgifter och till att hålla ordning.
Det finns inte heller några statliga stimulansbidrag för utveckling av den kunskapsförmedlande funktionen. Trots att vikten av medie- och
informationskunnighet (MIK) under senare år
fått stor aktualitet – inte minst genom Statens
medieråds kunskapshöjande insatser till exempel
genom MIK-centraler. Mot bakgrund av dagens
överflöd av information – och desinformation
– borde detta vara ett angeläget utvecklingsområde.
Den digitala revolutionen har inte nått skolbiblioteken. Det är långt ifrån självklart att det
i skolbiblioteket finns datorer för informationssökning. Utbudet av betaldatabaser begränsas
ofta till NE. Däremot har det gjorts betydande
teknikinvesteringar i skolan, till exempel en-till-
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en lösningar som redan har – eller håller på att
– introduceras. Skolbiblioteken står i allmänhet
utanför skolans tekniksatsningar.
För att uppnå målet att svara för kunskapsförmedling och ge eleverna insikt i källkritik
krävs tillgång till tryckta och elektroniska källor,
tillgång till teknisk utrustning samt inte minst
tillgång till personal med adekvat kompetens
– och tid. Det krävs också ett planerings- och
utvecklingsarbete för att finna formerna för hur
man integrerar informationssökning och källkritik i undervisningen. Folkbiblioteken medverkar
ofta genom att erbjuda introduktion i informationssökning. Insatserna blir med nödvändighet sporadiska och kommer inte alltid in i rätt
sammanhang. Här bör man överväga hur folkbibliotekens kompetens bäst ska utnyttjas. Till
exempel om insatserna i första hand bör inriktas
på att vara ett stöd för pedagogerna.
Överlag förknippas kunskapsförmedling,
informationssökning och källkritik inte med
skolbiblioteket. Målformuleringarna saknar
ofta täckning. Strategier för att nå de uppställda målen saknas. Mot bakgrund av det ökande
informationsflödet borde detta vara ett angeläget utvecklingsområde.

4.4 Samarbete eller samordning
Att skola och folkbibliotek ska samarbeta är
närmast en truism. De senaste cirka femtio åren
har åtskilliga utredningar och förslag presenterats, där man framhållit vikten av samverkan
mellan skola och folkbibliotek i syfte att förverkliga samhällets utbildnings- och kulturpolitik.
Begreppen ”samarbete” och ”samverkan” är ett
återkommande inslag i biblioteksplaner och
övriga styrdokument. Formuleringarna varierar, men i allmänhet avses med ”samarbete” de
tjänster som folkbiblioteket ska erbjuda skolan.
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Generellt handlar det om insatser för att stärka
elevernas läsning och kunskapssökande. Där det
finns handlingsplaner kopplade till biblioteksplanen beskrivs ofta mer i detalj vad folkbiblioteket ska svara för. Till exempel bokprat, biblioteksvisningar, boklådor till skolor och förskolor
samt att bistå med informationsresurser i skolarbetet. Samarbete kan också förordas utifrån
ekonomiska motiv, till exempel att genom
samverkan bidra till en rationell användning av
kommunens gemensamma biblioteksresurser.
Möjligen finns ett underliggande önsketänkande
att bristande resurser ska kunna samverkas bort.
Med samarbete och samverkan avses i allmänhet att deltagande parter enas om att göra
något tillsammans för att detta är till ömsesidig
fördel. Samarbetet mellan skola och folkbibliotek avser i allmänhet en enkelriktad insats,
nämligen att folkbiblioteket i varierande omfattning svarar för vissa tjänster inom skolan.
Begreppet ”samarbete” betyder ungefär
”bra”. Och ingen är emot samarbete. I fallet
skola – folkbibliotek vore det dock mer rättvisande att använda begreppen ”samordning” och
”samutnyttjande”. Det kan vara lämpligt att
folkbiblioteket av kompetensskäl eller av ekonomiskt/rationella skäl svarar för vissa uppgifter
inom skolan. Detta bör då beskrivas i termer av
samordning och samutnyttjande. Det bör också
tydliggöras i vilken omfattning folkbiblioteket
ska agera inom skolan, vilka resurser som ska avsättas och om kostnaden ska belasta skolans eller
folkbibliotekets budget. Om interndebitering
tillämpas i kommunen bör även folkbibliotekets
tjänster till skolan innefattas i systemet.
Folkbibliotekens insatser inom skolan
handlar ofta inte om ett samarbete utan om
samordning/samutnyttjande av resurser – eller om överföring av resurser. Terminologin
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i biblioteksplanerna bör ses över och en distinktion mellan begreppen ”samarbete” kontra ”samordning” bör göras. Det kan vara en
rationell lösning att folkbiblioteket svarar för
vissa insatser inom skolan. Omfattningen av
insatserna, liksom kostnadsansvaret, bör då
tydligt redovisas.

4.5 Organisation och styrning
Skolbiblioteksorganisationen är i flertalet kommuner starkt decentraliserad. Ansvaret ligger
på respektive rektor som enligt skollagen ska
leda och samordna det pedagogiska arbetet. Det
ankommer också på rektor att fördela resurserna.
Skolbiblioteksansvaret är således fördelat på
många aktörer – med varierande förutsättningar.
En decentraliserad skolbiblioteksorganisation
innebär stor frihet för ”flexibla lösningar”. Men
den kan också vara ett hinder för likvärdighet.
Målformuleringar i biblioteks- och handlingsplanernas har svårt att få genomslag. I synnerhet
om det saknas tydliga politiska signaler. Dessutom har risken för sanktioner från Skolinspektionen hittills varit försumbar.
I en starkt decentraliserad organisation
är centrala och lokala styrdokument ingen
garanti för likvärdiga skolbibliotek. Det är
uppenbart att de kommuner i länet som har en
mer enhetlig skolbiblioteksorganisation och ett
större inslag av styrning också har en jämnare
– och högre – skolbiblioteksstandard. Likvärdiga skolbibliotek förutsätter ett visst mått av
styrning, uppföljning och resurstilldelning.

4.6 Minst 20 timmar i veckan?
Personalen framhålls ofta som den viktigaste
komponenten i ett bibliotek – inklusive skolbibliotek. Personal är också den kostsammaste
komponenten. Något som förklarar obenägen-
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heten att anställa särskild skolbibliotekspersonal. Ett genomgående drag är att skolbiblioteket
sköts som bisyssla, eller genom olika ad hoc
lösningar.
I grundskolan är det vanligtvis lärare som
svarar för skolbiblioteket. Fram till slutet av
1970-talet fanns ett särskilt avtal som reglerade
ersättningen till lärarbibliotekarier. Arvodet
baserades på elevantal och öppethållande. Det
fanns också ett särskilt statsbidrag som kompenserade för bortfallet av lärarbibliotekariernas
undervisningstimmar. Statsbidraget avskaffades
från läsåret 1978/79 och bakades in i tilläggsbidraget till grundskolan.
Den dominerande personalkategorin i skolbiblioteken är fortfarande lärare, som nu sköter
uppgiften inom tjänsten. Intresset från lärarhåll
förefaller dock vara i avtagande. (En orsak kan
vara att arvodet avskaffats. En annan kan vara
förändringen av lärarnas arbetstidssystem.)
Den officiella skolbiblioteksstatistiken tyder
också på att andelen lärarbibliotekarier minskar. Däremot har andelen ”övrig personal” som
svarar för skolbiblioteken ökat. Det kan vara
elevassistenter, fritidsledare, vaktmästare etc.
En annan, till synes ökande, personalkategori
är personer i arbetsmarknadsåtgärder som, till
en låg eller ingen kostnad för skolan, bemannar
skolbiblioteket. Statistikmyndigheten (KB) har
valt att avgränsa skolbiblioteksstatistiken till att
enbart omfatta enheter med minst 20 timmars
bemanning/vecka. Detta innebär, som tidigare
nämnts, att endast ett 30-tal av länets skolbibliotek ingår i 2014 års redovisning. (Timgränsen är
bland annat satt med hänsyn till att bibliotekspersonalen ska ha en rimlig möjlighet att hinna
fylla i enkäten.)
Vid mindre skolenheter vore knappast realistiskt med en bemanning om minst 20 timmar/
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vecka. Bemanningsfrågan bör då kunna lösas på
andra sätt utifrån skolans storlek och geografiska läge. Till exempel kan flera skolenheter
dela på en bibliotekarietjänst. I andra fall kan
den mest praktiska lösningen vara att lärare eller annan skolpersonal ansvarar för biblioteket.
Vid de mindre skolenheterna finns i allmänhet inga problem med att låta biblioteket vara
tillgängligt hela skoldagen – även utan bemanning. Vad som är avgörande är att det finns en
avsikt med skolbiblioteket och att den personal
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som åtar sig biblioteksuppgiften får rimligt
tilltagen tid, får viss utbildning/introduktion
samt visst administrativt stöd. Det måste också
finnas rimliga anslag för inköp av böcker och
andra medier. Bokbestånd behöver förnyas och
inaktuell litteratur gallras ut. För att avlasta den
skolbiblioteksansvariga kan en lösning vara att
skolan köper bibliotekarietjänster från folkbiblioteket. Till exempel att man träffar överenskommelser med folkbiblioteket att detta svarar
för bibliotekstekniska uppgifter, för bokinköp,
gallring, temalådor och annat. Därutöver kan
överenskommelse träffas om att folkbiblioteket
svarar för bokpresentationer, biblioteksvisningar,
orientering i sökteknik mm. Medan den skolbiblioteksansvarige på plats har det bibliotekspedagogiska ansvaret och verkar för att skolbiblioteket blir en integrerad del av undervisningen.
Bemanningsfrågan är avgörande för att
skolbiblioteken ska kunna fungera som pedagogisk resurs. För att få stabilitet och kontinuitet krävs en genomtänkt rekryteringspolitik. Den tid som avsätts måste stå i rimlig
proportion till uppdraget. Skolpersonal som
åtar sig att svara för skolbiblioteket bör också
få utbildning för uppgiften. Skolledningen
måste inse att skolbibliotek inte kan drivas
utan kostnad.

4.7 Vad kostar det?
Det kan, som nämnts, vara svårt att få en rättvisande bild av de faktiska skolbibliotekskostnaderna. Personalkostnader särredovisas ofta inte,
då de ingår i en lärartjänst eller annan befattning
inom skolan. Lokalkostnader särredovisas inte
heller. Uppgifter om bok/medieanslag kan vara
svåra att särskilja. Uppgifterna i 2014 års skolbiblioteksstatistik ger en spretig bild. Det skolbibliotek i länet som ingår i undersökningen redovisar
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högst varierande siffror. Förmodligen delvis på
grund av att den som besvarat enkäten inte haft
tillgång till uppgifterna. Här några exempel:
Skola med 500 elever: Inköp av medier: 26 000
kr. Personal: 1 årsverke (lönebidragsanställd).
Total driftkostnad: 310 000 kr eller drygt 600
kr/elev.
Skola med 260 elever: Inköp av medier: 0 kr.
Personal: 1 årsverke (övrig personal). Investeringar: 5 000 kr. Total driftkostnad ej redovisad.
Skola med 640 elever: Inköp av medier: 91 000
kr. Personal: 0,8 årsverke fackutbildad samt 0,2
övrig personal. Kompetensutveckling: 4 000 kr.
Total driftkostnad: 793 000 kr eller 1 234 kr/elev.
Skola med 380 elever: Mediekostnad ej redovisad. Personal: 1 årsverke (fackutbildad) samt
0,3 assistent/lärare. Total driftkostnad: 50 000
kr eller cirka 130 kr/elev. Personalkostnaden ej
redovisad. (Skolan i fråga har tre år i rad erhållit
utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. Om
man uppskattar personalkostnaden till cirka
500 000 kr/år blir kostnaden per elev 1 447 kr –
exklusive medie- och lokalkostnader.)
Skola med 290 elever: Inköp av medier och
e-resurser: 5 777 kr. Personal 0,5 årsverke (assi
stent/lärarbibliotekarie). Övriga driftkostnader:
7 404 kr. Total driftkostnad: 13 221 kr eller 45 kr/
elev. (Personalkostnad ej angiven.)
Kommun med cirka 5 700 elever: Inköp av medier: 893 000 kr. Personal: 10 årsverken (fackutbildade) samt 1,8 årsverken övrig personal/lärare.
Total driftkostnad: 6 000 000 kr eller 1 054 kr/
elev.
Redovisningarna är som synes ofullständiga,
vilket delvis förklarar de stora variationerna.
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Jämförelser utifrån materialet är näst intill
omöjliga. Möjligen kan underlaget ge en indikation om vad ett skolbibliotek kostar. En grov och
generell uppskattning blir då att ett skolbibliotek
som uppfyller kraven, dvs. fungerar som en gemensam och samordnad resurs, används som en
del i elevernas undervisning och som är bemannat under skoldagen kostar cirka 1 000 kr/elev
– exklusive lokalkostnader. (Kostnaden för en
grundskoleelev beräknades (2013) till 95 000 kr.)

4.8 Skolbibliotek och skolresultat
Frågan om det finns ett samband mellan tillgång till skolbibliotek och goda skolresultat är
emellanåt föremål för diskussion. Till exempel
lyfte Litteraturutredningen (SOU 2012:65) fram
forskning, framför allt från den engelskspråkiga
delen av världen, som påvisat att tillgång till bibliotek hade en positiv inverkan på skolresultaten.
Det har även gjorts studier på svensk mark som
pekar i samma riktning, att välutrustade bibliotek med väl sammansatta mediebestånd påverkar
skolresultaten positivt.

Skolresultaten i länets kommuner varierar kraftigt. Enligt SKL:s sammanställning
(Grundskola 2015) för läsåret 2013/14 ligger
Ödeshög i topp (8:e plats). Lägsta placering i
länet har Mjölby på plats 272. Övriga 11 kommuner har varierande resultat. Om man jämför
skolresultaten med skolbibliotekssituationen är
det svårt att se något samband. Möjligen kan
i vissa fall god skolbiblioteksstandard vara en
bidragande faktor. Till exempel placerar sig Linköping på plats 137, medan Norrköping hamnar
plats 237. Det finns enskilda skolor där goda
resultat bedöms ha ett tydligt samband med god
biblioteksstandard, till exempel Norra skolan i
Motala och Hjulsbroskolan i Linköping. Men
skolresultaten kan påverkas av en rad faktorer.
Något entydigt samband hög skolbiblioteksstandard – goda skolresultat inom länet går inte
att påvisa. Detta innebär inte att tillgång till
biblioteksresurser saknar betydelse. En förnuftig
bedömning måste ändå bli att tillgång till ett
välutrustat bibliotek är en gynnsam faktor.

Välutrustade bibliotek tycks påverka skolresultaten positivt.
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5 Förslag till utvecklingsinsatser
Skolbibliotek är den bibliotekskategori som är
minst utvecklad. Bilden av skolbiblioteket är ofta
en trött samling böcker, härbärgerade i måttligt
inspirerande lokaler och som sköts som bisyssla.
Brist på resurser anges ofta som det avgörande
hindret för satsningar. I länets kommuner finns
varierande behov av upprustning och utveckling
av skolbiblioteken. Frågan är hur.
Att åstadkomma en förändring utifrån en
ojämn och generellt låg nivå tar tid. Allt kan
inte göras överallt och genast. Det handlar
snarare om en stegvis – och strategisk – process
med siktet inställt på att uppnå en biblioteksstandard som motsvarar lagstiftarens intentioner
samt att säkra en långsiktig kommunal finansiering. Som ett led i en sådan process kan vissa
regionala punktinsatser vara motiverade.
Regionbiblioteket i Östergötland är en del av
den nationella infrastrukturen av bibliotekssamarbete och biblioteksutveckling. I regionbibliotekets
uppdrag ingår bland annat att verka för en jämlik
tillgång till bibliotek – inklusive skolbibliotek. Vid
regionbiblioteket finns biblioteks- och informationsexpertis. Ett utvecklingsarbete riktat mot
skolan kräver emellertid bibliotekskompetens
och pedagogisk kompetens i förening. Eventuella regionbiblioteksinsatser måste därför ske i
nära samverkan med kommunernas utbildningsförvaltningar eller motsvarande. En ytterligare
förutsättning för att dessa insatser ska ha någon
verkan är att det lokalt finns en beredskap och ett
intresse. Utvecklingsinsatserna ska inte ersätta
kommunala satsningar, utan ses som ett första
steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete. I det följande ges förslag till områden som skulle kunna
bli föremål för insatser från regionbiblioteket.
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5.1 Ett regionalt utbildningsprogram
Regionbiblioteket i Östergötland deltog åren
2012-2013 i ett EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt ”Skolbibliotekarielyftet”. Avsikten
med projektet var att höja kompetensnivån hos
olika kategorier skolbibliotekspersonal, men
också att öka insikten om vad ett skolbibliotek
kan vara. Vid projekttidens slut hade ett 40-tal
skolbiblioteksansvariga tagit del av utbildningen.
Det är uppenbart att utbildningsinsatser, för att
få genomslag, behöver vara av mer permanent
karaktär.
Kompetent personal är avgörande för att
skolbiblioteket ska fungera som pedagogisk
resurs vad avser kunskapsförmedling och läsning. Skolbibliotekspersonalen är en heterogen
grupp. Den består av lärare, annan skolpersonal
(med skiftande professionell bakgrund) och i
viss utsträckning av fackutbildade bibliotekarier. De olika gruppernas behov av utbildning/
fortbildning för uppgiften varierar. Ett regionalt
utbildningsprogram måste därför skräddarsys
för respektive grupps behov.
5.1.1 Introduktion
En grupp är de som nyligen rekryterats för
uppgiften att sköta skolbiblioteket. Dessa bör
erbjudas en första introduktion. Den kan lämpligen ordnas på plats med medverkan av folkbiblioteket. Introduktionen kan omfatta elementär
bibliotekskunskap, utbudet av biblioteksresurser
i kommunen, information om böcker och andra
medier, elektroniska källor, sökteknik etc.
5.1.2 Fördjupning
De som deltagit i introduktionen, eller har
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En utveckling av skolbiblioteken kräver bibliotekskompetens och pedagogisk kompetens i förening. Kompetent personal är avgörande för att skolbiblioteket ska fungera.

lång erfarenhet av skolbiblioteksarbete, bör ges
möjlighet till en fördjupad utbildning. Denna
ordnas lämpligen regionalt. Inriktningen bör här
vara mer problemorienterad och belysa metoder
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avseende läsning och kunskapsförmedling. Ett
annat inslag bör vara att definiera skolbibliotekens roll i bibliotekskedjan. Vad som skiljer
skolbiblioteket från ett folkbibliotek och vilka
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beröringspunkter som finns mellan skolbibliotek
och bibliotek inom den högre utbildningen. Ett
viktigt inslag bör därför vara studiebesök vid
olika typer av bibliotek.
5.1.3 Avancerad fortbildning
En mer avancerad fortbildning bör utformas
framför allt för dem som befinner sig i framkanten – de som verkar vid de välutvecklade
skolbiblioteken. En sådan fortbildning skulle
kunna utformas i samarbete med Linköpings
universitet, eller annat lärosäte. Möjligen finns
redan kurser inom till exempel lärarutbildningen
som skulle vara lämpade för gruppen. Innehållet
i utbildningen bör dock anpassas till målgruppens specifika behov. Tonvikten skulle kunna
ligga på pedagogik och teknik, men innehållet
bör utformas i samråd med målgruppen.
I syfte att åstadkomma en generell höjning
av kompetensnivån vid skolbiblioteken i länet
bör regionbiblioteket utarbeta förslag till ett
utbildningsprogram. Delar av programmet
kan företrädesvis ske i samarbete med Linköpings universitet. Programmet ska inte vara
en engångsinsats, utan vara av permanent
karaktär. Utbildningsinsatserna ska upprepas
årligen eller med de intervaller som bedöms
lämpliga. Innehållet i utbildningen bör förnyas och anpassas efterhand som behoven
förändras. En nödvändig förutsättning för
utbildningsprogrammet är att skolbibliotekspersonal beviljas tid för att delta.

5.2 En stimulerande läs- och lärmiljö
I flera av samtalen har vikten av trivsamma
bibliotekslokaler framhållits – en miljö som
ger positiva signaler och inspirerar till läsning.
Det har också påtalats att det i många fall finns
brister i skolbiblioteksmiljön.
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I länet finns ca 170 grundskoleenheter av
varierande storlek och med olika lokalförutsättningar. Allt från skolbibliotek med välbelägna,
ändamålsenliga lokaler till ett utrymme med
böcker. En upprustning av skolbibliotekslokalen
är, om inte en engångsföreteelse, så ändå inte en
årligen återkommande kostnad. Även för kommuner med ansträngd ekonomi borde inredning/
inventarier för en upprustning/tillsnyggning av
skolbibliotekslokalerna vara en överkomlig utgift. Det kan avfärdas som en kosmetisk insats.
Min bedömning är ändå att en sådan punktinsats skulle kunna göra skillnad och vara ett steg
i riktning mot en fortsatt utveckling. Det skulle
kunna bidra till att skapa en positiv bild av skolbiblioteket hos elever – och hos skolledning. En
viktig detalj i samband med en lokalupprustning
är att det görs en översyn av bokbeståndet. Ett
trött och utslitet bokbestånd kan förta intrycket
även av den i övriga avseenden mest inbjudande
miljö.
Regionbiblioteket föreslås ta initiativ till ett
lokalupprustningsprogram, där inredningsexpertis anlitas med uppdraget att föreslå
lämpliga lösningar för att utveckla skolbibliotekslokalen till en trivsam mötesplats och
en stimulerande läs- och lärmiljö. I uppdraget
bör ingå att ge förslag om hur man kan göra
det bästa möjliga utifrån det enskilda skolbibliotekets förutsättningar. Förslagen till åtgärder ska inte ha karaktären av ”lyxrenovering”
utan kunna genomföras till en rimlig kostnad.
De kommuner som är beredda till egna satsningar inbjuds att delta.

5.3 Det digitala skolbiblioteket?
Den digitala tekniken har förändrat medielandskapet. Den ger nya möjligheter att tillgängliggöra en mångfald informationsresurser

Skolbiblioteken i Östergötland – en förstudie

Ett utvecklingsområde som lyfts fram är hur man ska få in mer av den digitala tekniken i undervisningen.
Hur ska samspelet mellan skolbiblioteket och klassrummet utformas?

– även vid små och avlägset belägna skolor. Den
digitala revolutionen har dock ännu inte nått
skolbiblioteken. Medan betydande tekniksatsningar har gjorts inom skolan i övrigt. Regeringen har nyligen uppmärksammat behovet att
göra skolan mer digitaliserad. Skolverket har fått
i uppdrag att ta fram och genomföra nationella
skolutvecklingsprogram. Ett utvecklingsområde
som lyfts fram är hur man ska få in mer av den
digitala tekniken i undervisningen. För ändamålet avsätts 19 miljoner kronor för 2015. För 2016
aviseras 139 miljoner kronor. Från 2017 aviseras
140 miljoner kr årligen.
Dagens elever har teknikvana och är ofta mer
fingerfärdiga än både bibliotekarier och pedagoger. Däremot är förmågan att orientera sig i
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och värdera informationsflödet inte lika utbredd.
Detta är det område där skillnaden mellan
vision och verksamhet är mest påfallande. Det
finns därför anledning att närmare konkretisera
hur de uppställda målen ska nås.
• Vad innebär skolbibliotekets informationsförmedlande funktion
• Hur ska den utformas
• Vilka resurser krävs
• Vilka digitala resurser kan och bör göras tillgängliga för grundskolans åldersgrupper
• Vad skulle det kosta
• Hur ska samspelet mellan skolbiblioteket och
klassrummet utformas
Regionbiblioteket föreslås ta initiativ till
att inrätta en särskild analysgrupp, med

43

uppdraget att konkretisera skolbibliotekets
informationsförmedlande funktion. I uppgiften bör också ingå att presentera idéer om hur
det framtida digitala skolbiblioteket skulle
kunna utformas. Gruppen bör också bevaka
att skolbiblioteken lokalt beaktas i det regeringsuppdrag att göra skolan mer digitaliserad,
som handläggs av Skolverket. I gruppen bör
ingå representanter från skola, bibliotek samt
IT-pedagoger eller motsvarande.

5.4 Modell mindre
Som tidigare nämnts kan tillgång till skolbibliotek ordnas på olika sätt beroende på lokala
förhållanden. Av propositionstexten framgår
att man framför allt haft de mindre skolornas
situation i åtanke. Det kan, som nämnts, finnas
svårigheter att hitta rimliga bibliotekslösningar
vid de minsta skolenheterna. Elevunderlaget är
för litet för ett fullödigt skolbibliotek. Avståndet
till närmsta biblioteksfilial kan vara för stort för
att det ska kunna utnyttjas i det dagliga skolarbetet.
Enligt propositionen ska biblioteket ingå i
skolans pedagogiska verksamhet med uppgiften
att stödja elevernas lärande. Det är detta som ska
ordnas. Och det kräver såväl organisation som
ambition. Den enskilda skolan behöver överväga
vilka biblioteksresurser som bör finnas på plats.
Till exempel vilket mediebestånd ska finnas i
skolbiblioteket? Vad är ett rimligt medieanslag?
Hur stort bör det årliga förvärvet vara? Hur löser
man bemanningsfrågan? Vilka förutsättningar
finns för samordning med annan skola eller med
folkbiblioteket? Vilka tjänster kan man dela på
och vad vore mest rationellt att folkbiblioteket svarar för? Även om de enskilda skolorna
har olika förutsättningar, finns en gemensam
utgångspunkt. Nämligen hur man på ett ratio-
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nellt sätt kan ordna så att eleverna får tillgång
till biblioteksresurser av god kvalitet.
Som särskilt stöd för de små skolorna
föreslås att regionbiblioteket tar initiativ
till att utarbeta ett förslag till bibliotekslösningar – eller modellbibliotek – anpassade till
de mindre skolenheternas förutsättningar.
Arbetet bör ske i samarbete med företrädare
för de mindre skolorna i länet. Utgångspunkt
för arbetet ska vara att presentera kvalitativa
och kostnadseffektiva skolbibliotekslösningar.
Förslagen ska kostnadsberäknas oavsett vem
som utför tjänsten.

5.5 Ett skolbibliotekslyft!
Förslagen till regionala insatser ska ses som ett
initiativ att i liten skala påbörja ett utvecklingsarbete. För att åstadkomma en generell och mer
genomgripande utveckling torde emellertid en
kraftfull nationell insats vara nödvändig. Skolbibliotek är förvisso ett kommunalt ansvar. Och
har så varit under mycket lång tid. Under samma
tid har skolbiblioteken varit reglerade – ömsom
i skollag och ömsom i skolstadga. Trots lagstiftning på området har utvecklingen varit långsam.
Medan det däremot vid andra kategorier av bibliotek skett en avsevärd utveckling. Till exempel
vid folkbiblioteken, trots att dessa var frivillig
kommunal verksamhet fram till 1997.
Den officiella statistiken visar att det generellt
finns stora behov av upprustning och utveckling.
Situationen i Östergötlands län är inte unik i
förhållande till riket i övrigt. Det är uppenbart
att enbart lagstiftning inte är tillräckligt. För
att en lag ska få avsedd effekt krävs också insikt,
vilja och intresse. I kombination med uppföljning och granskning från den statliga tillsynsmyndigheten. Stora förhoppningar fanns om att
den nya skollag som trädde i kraft år 2011, och
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som innehöll bestämmelser om skolbibliotek,
skulle göra skillnad. Förhoppningarna förefaller hittills ha kommit på skam. Bestämmelserna
om skolbibliotek är tänjbara och lämnar stort
utrymme för tolkning. Som nämnts, förefaller
skolbibliotek inte ha haft högsta prioritet vid
Skolinspektionens granskningar.
Att rätta till årtionden av underlåtenhet tar
tid. Det kräver också att skolhuvudmännen
tar ett långsiktigt ekonomiskt ansvar. Välfungerande skolbibliotek kostar. Fram till 1961
fanns en rad riktade statsbidrag, bland annat till
skolbibliotek. På förslag av statsbidragsutredningen under 1950-talet ersattes flertalet riktade
statsbidrag av generella bidrag till kommunerna.
Inför avskaffandet fanns en stark övertygelse
om att skolbibliotek under mellantiden (cirka
tre år) skulle bli en så vedertagen verksamhet att
särskilda stimulansåtgärder inte skulle behövas.
Det var en felbedömning.
Nuvarande statsbidragsordning till trots
förekommer en rad riktade bidrag inom skolområdet. Specialdestinerade statsbidrag används
flitigt som styrmedel. Några exempel är Kunskapslyftet, Matematiklyftet, det nu aktuella
Läslyftet samt Skolverkets nya uppdrag att ta
fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram. En särskild satsning på skolbibliotek
skulle således inte avvika från praxis. För att
vända trenden inom skolbiblioteksområdet
torde en kraftfull statlig satsning – ett skolbibliotekslyft – vara nödvändig. Syftet med en
sådan satsning skulle vara att inom rimlig tid
uppnå en godtagbar, likvärdig – och långsiktigt
hållbar – skolbiblioteksstandard. (I budgetpropositionen 2016 föreslås 15 miljoner kr för personalförstärkning i skolbiblioteken för år 2016 och
30 miljoner kr/år för de kommande åren.)
Slutligen skulle ansvarsfrågan behöva tydlig-
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göras – lokalt och centralt. Skolbiblioteksväsendet är starkt decentraliserat. Ansvaret ligger
långt ned i organisationen, där rektor sitter med
”Svarte Petter”. Från statsmakternas sida är det
framför allt kulturdepartementet som uppfattas
som skolbiblioteksaktör. Medan utbildningsdepartementet varit mindre synligt i skolbiblioteksfrågan. Ett dilemma för skolbiblioteken
har varit, och är, att de befinner sig i korselden
mellan kultur- och utbildningspolitik – mellan
litteraturförmedling och kunskapsinhämtning.

Att rätta till årtionden av underlåtenhet tar tid. Det
kräver också att skolhuvudmännen tar ett långsiktigt
ekonomiskt ansvar.
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Skolbiblioteken i Östergötland
– en förstudie
Nationellt inser man behovet av skolbiblioteksutveckling i hela
landet. Regeringen har avsatt pengar till kommunerna för att förstärka bemanningen i skolbiblioteken.
En inventering av skolorna i Östgötakommunerna ger en högst
varierad bild. Här finns allt från ”Årets skolbibliotek” till en total
avsaknad av skolbibliotek.
Den här förstudien hoppas vi inspirerar till ett seriöst och roligt
utvecklingsarbete, så att alla elever i Östergötland får tillgång till
bra skolbibliotek oavsett vilken kommun de bor i, eller vilken skola
de går på.
En framgångsfaktor som utredaren pekar på är att kommunen
tar ett helhetsgrepp över sin skolbiblioteksverksamhet, även om det
sedan är rektor som ansvarar för att det blir verksamhet på varje
skola.
Den här förstudien är en inbjudan till dialog med utbildningsansvariga för utveckling av skolbiblioteken i Östergötland. Nu är
det läge att med gemensamma insatser satsa på skolbiblioteken.

