Skolbibliotek
Utredning av skolbiblioteksverksamheten i Hörby
kommun
Josefin Andersson
2014-10-16

En utredning av hur skolbiblioteksverksamheten ser ut på Hörbys sju kommunala skolor samt
hur den kan förbättras för att uppfylla skollagens krav på att ge eleverna tillgång till
skolbibliotek.

Kontakt: josefin.andersson@horby.se

Innehållsförteckning
Om rapporten ..................................................................................................................................... 3
Inledning ............................................................................................................................................. 4
Kartläggning av skolbiblioteksverksamheten ................................................................................. 7
Östraby skola.................................................................................................................................... 7
De la Gardieskolan ........................................................................................................................... 9
Kilhults skola ................................................................................................................................. 11
Långaröds skola ............................................................................................................................. 14
Älvdalsskolan ................................................................................................................................. 16
Georgshillsskolan ........................................................................................................................... 19
Frostaskolan ................................................................................................................................... 21
Lever Hörbys skolbibliotek upp till skollagen? ............................................................................. 26
Förslag på utvecklingsmöjligheter ................................................................................................. 29
Nivå 1 ............................................................................................................................................. 30
Nivå 2 ............................................................................................................................................. 31
Nivå 3 ............................................................................................................................................. 32
Utveckling av förslagen ................................................................................................................... 34
Värdesätt skolbiblioteken ............................................................................................................... 34
Anställ skolbibliotekarier ............................................................................................................... 34
Satsa på skolbibliotekssamordnare ................................................................................................ 35
Ordna arbetstid och fortbildning .................................................................................................... 36
Förbättra lokaler och bestånd ......................................................................................................... 37
Förbättra samarbetet mellan skolbiblioteken ................................................................................. 38
Upprätta avtal med Hörby bibliotek............................................................................................... 39
Utveckla bokbussen ....................................................................................................................... 39
Avslutning ......................................................................................................................................... 41
Bilaga: Intervjufrågor ..................................................................................................................... 43

2

Om rapporten
Med anledning av den senaste skollagens krav på att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek och
på grund av Skolinspektionens anmärkningar angående detta under sina granskningar i Hörby,
bestämdes det i kommunens rektorsgrupp under våren 2014 att man önskade en utredning i frågan.
Man ville veta hur skolbiblioteksverksamheten egentligen ser ut i Hörby kommun och hur väl man
uppfyller lagkraven. Man önskade också förslag på hur kommunens skolbibliotek kunde förbättras i
de fall man inte levde upp till bestämmelserna.
Resultatet av utredningen är rapporten som följer. Ansvarig för granskningen är bibliotekarie
Josefin Andersson som under månaderna maj och juni 2014 besökt Hörbys sju kommunala skolor
för att undersöka hur de arbetar med biblioteksverksamheten, samt intervjuat den eller de personer
som varit ansvariga för skolans bibliotek. Vid vissa av besöken har även andra lärare såsom
specialpedagoger deltagit. Eftersom det är rektorerna som bär ansvaret för att skolan lever upp till
skollagens krav har strävan varit att också de ska medverka under intervjuerna för att kunna ge sin
syn på skolbiblioteken. Detta har dessvärre sällan varit möjligt på grund av tidsbrist och det är
enbart vid två av intervjutillfällena som rektorn deltagit (Älvdalsskolan samt Kilhults skola). Det
bör även understrykas att det endast är de kommunala skolorna som undersökts och inte de skolor
som drivs i enskild regi.
Det ska också poängteras att det i rapporten ofta används ordet ”bibliotek” och ”skolbibliotek”.
Detta även om verksamheten som avses enbart består av några bokhyllor i ett allmänt utrymme och
inte är vad många hade valt att kalla ett ”bibliotek”. Det här handlar dock enbart om ett förenklande
av begreppet.
Rapporten är uppdelad i fyra avsnitt. Den startar med en inledande text om lagens krav och
innebörd, samt valda avsnitt ur läroplanen. Efter inledningen följer en kartläggning av hur
skolbiblioteksverksamheten i dagsläget ser ut i Hörby kommun. Därefter kommer en
sammanfattning och en diskussion kring huruvida skollagens krav uppfylls eller ej. Sist följer
förslag på olika förbättringar för att stärka biblioteksverksamheten ute på skolorna så att den bättre
lever upp till skollagens krav.
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Inledning
1 juni 2011 trädde en ny skollag (2010:800) i kraft. Här skrivs kravet på skolbibliotek in via
lagtexten:
”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”1
Under 2011 kom även en ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).
Här beskrivs gång på gång betydelsen av att eleverna ska lära sig färdigheter som
informationssökning och källkritik samt att läsa och värdera olika typer av texter.
I svenskaämnet förklaras vikten av att eleverna ska lära sig att hitta information från olika källor
samt från olika typer av medier. Här nämns både tryckta böcker och digitala källor från Internet.
Detta är något som ska starta redan på lågstadiet och sedan utvecklas allt mer på de högre stadierna.
Det står att eleverna ska lära sig att kritiskt granska texterna utifrån deras olika syften, avsändare
och sammanhang. Det talas också om betydelsen av att läsa skönlitterära texter och att lära sig tolka
innehållet för att kunna se det som står skrivet mellan raderna. I kunskapskraven för högstadiet
nämns uttryckligen att eleverna behöver ha tillgång till bibliotek då de ska lära sig:
”Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom
intervjuer”2.
Kraven på att eleverna ska lära sig att söka, hantera och granska information från olika källor och
medier finns även med i andra skolämnen. I riktlinjerna för samhällskunskap står t.ex.: ”Genom
undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att […] söka information om samhället från medier, Internet och andra källor
och värdera deras relevans och trovärdighet”3.
Fortsättningsvis kan man läsa i ramarna för ämnet biologi: ”Undervisningen [ska] ge eleverna
förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika
typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande
kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.”4
I religionskunskap beskrivs samma förmågor såhär:
”Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att […] söka information om religioner och andra
livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.”5
Enligt läroplanen har rektorn som pedagogisk ledare ett särskilt ansvar för att ”skolans arbetsmiljö
utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att
själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”6.
1

Svensk författningssamling 2010:800. Kap 2: 36 §.
Skolverket 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s. 244. Tillgänglig:
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575.
3
Ibid, s. 199f.
4
Ibid, s. 111.
5
Ibid, s. 186f.
6
Ibid, s. 18.
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Såväl läroplanen som skollagen är grundläggande för all verksamhet som rör skolan och man bör
därför ha dessa i åtanke då man diskuterar skolbiblioteken i Hörby kommun och hur dessa kan
förbättras. Att ge eleverna tillgång till välfungerande skolbibliotek med olika typer av medier
bestående av aktuell och relevant information samt allra helst en engagerad och kunnig
skolbibliotekarie, kan alltså bidra till att eleverna uppnår läroplanens mål.
Enligt Kungliga bibliotekets (KB) statistik från 2012 har alla kommunala skolor i Hörby svarat att
deras elever har tillgång till skolbibliotek. Detta stämmer förvisso, om man med ”tillgång till
skolbibliotek” enbart menar att det finns ett rum med böcker på skolan. Men KB förklarar att det
krävs mer än så för att ett skolbibliotek ska kunna fungera som en pedagogisk resurs på skolan och
sammanfattar detta i fyra punkter kring funktioner, resurser och tillgänglighet som ett skolbibliotek
åtminstone bör ha:
1.
2.
3.
4.

Bibliotekskatalog (manuell eller datoriserad)
Biblioteket ska ligga i skolans lokaler
Bemannat minst 20 timmar per vecka
Ha minst 1 000 fysiska medier (sex bokhyllor).7

Utgår man från dessa kriterier är det inte längre lika självklart att svara att Hörbys elever har
tillgång till skolbibliotek.
Många menar att skollagens krav på att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek är otydligt och
detta är något som kan diskuteras i oändlighet. Men då det är Skolinspektionen som i slutändan
granskar skolorna och avgör huruvida de lever upp till skollagen eller ej, kan det vara en fördel att
titta på Skolinspektionens tillägg om de tre grundläggande krav som de ställer på skolbiblioteken i
sina granskningar:
Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:
1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på
rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket
som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och
andra medier.
3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera
till läsning.8
Under en föreläsningsdag om skolbibliotek berättade Lotta Kårlind från Skolinspektionen om vad
de fokuserade på i sina granskningar ute på skolorna. Hon tog upp vissa exempel och utifrån kravet
7

Kungliga biblioteket (2012-06-12). Skolbibliotek 2012. Tillgänglig:
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Skolbibliotek/ [2014-08-11].
8
Skolinspektionen 2011. Informationsblad skolbibliotek. Tillgänglig:
http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/infoblad-skolbibliotek.pdf [2014-08-11].
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på ett relevant och aktuellt bokbestånd, nämnde hon en icke-namngiven skola i Hörby. Enligt henne
var facklitteraturen på skolan katastrofal och tydligen hade det gjort sådant intryck att hon tog det
med sig som ett avskräckande exempel.9 Det spelar mindre roll vilken skola detta rörde sig om, men
däremot bör man fundera över om det verkligen är den här bilden man vill förmedla utanför
kommunens gränser – att Hörby ska användas som ett avskräckande exempel gällande
skolbiblioteksverksamheten. Om inte så finns det en rad möjliga förbättringsområden att arbeta
med.

9

Bibliotekschefsmöte i Malmö 7 mars 2013.
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Kartläggning av skolbiblioteksverksamheten
Östraby skola
”Tänk om man kunde få ha någon här. Någon som satt i biblioteket när
eleverna kom in och som kunde ge dom tips. Någon som brann för
biblioteket och som hade tid till det. Men så är det ju inte nu. Tyvärr…”
Jessica Lidberg-Crona, lärare Östraby skola

Östraby ligger 13 kilometer från Hörby tätort och på skolan går 43 elever i årskurs 4-6. I skolans
lokaler finns ett rum som fungerar som bibliotek. I snitt går eleverna dit en gång i veckan och
använder sig av boksamlingen och vid vissa tillfällen utnyttjas även lokalen som ett extra
arbetsrum. Böckerna är inte inlagda i något bibliotekssystem utan eleverna plockar böcker direkt
från hyllan. Det händer att böckerna lånas med hem men oftast är de kvar i skolan för att läsas under
lektionstid. När de återlämnas ställer eleverna själva tillbaka dem i hyllan eller lägger dem i en
speciell återlämningslåda. Framför allt är det de skönlitterära böckerna som används men det händer
också att facklitteraturen lånas, särskilt inom vissa specifika ämnen, t.ex. böcker om sport och om
olika djur. Lärarna använder skolans bibliotek väldigt lite. Det finns klassuppsättningar av några
titlar men dessa är gamla och används sällan. Istället beställer man temalådor eller
klassuppsättningar från AV-media i Hässleholm10. Vissa av lärarna lånar även böcker från Hörby
biblioteks barnpool11 som de sedan har i klassrummen och låter eleverna välja bland.
Biblioteksrummet är alltid öppet och i princip skulle barnen kunna låna böcker när de vill eftersom
lånen ändå inte registreras. Dock görs detta mest under lektionstid och främst för att välja en ny
bänkbok12, vilket alla elever har.
Jessica Lidberg-Crona är utbildad lärare och den på skolan som har ansvar för
biblioteksverksamheten. I snitt brukar hon hinna lägga en halvtimme i veckan på biblioteksarbete.
10

AV-media är en länsorganisation som riktar sig till utbildningsanordnare. Organisationen fungerar som en pedagogisk
resurs med ett stort utbud av tjänster inom media, IT, teknik och pedagogik.
11
Barnpoolen är ett samarbete mellan skolorna och folkbiblioteket i Hörby kommun. I barnpoolen finns utvalda titlar
inom barn- och ungdomslitteraturen i ett flertal exemplar för lärare att låna till sina elever.
12
Bänkbok är en (oftast skönlitterär) bok som eleven får välja själv och som läses under vissa lektioner eller då eleven
t.ex. blivit fort färdig med en uppgift.
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Mycket av tiden går då till inköp samt till träffar med skolans biblioteksgrupp. Biblioteksgruppen
består av sex elever (två från varje klass) som brukar träffas tre gånger per termin. Gruppen har i
uppgift att främja läsandet bland skolans övriga elever genom olika projekt. På Bokens dag
anordnade man t.ex. en temadag med tipsrunda om litteraturfrågor, föreläsning om skrivande samt
att skolans elever skrev dikter som sammanställdes till ett häfte som sedan trycktes upp.
Biblioteksgruppen samlar också in inköpsförslag bland eleverna och är delaktiga i att köpa in nya
böcker till skolans bibliotek. Senast som nya böcker köpts in ordnade man en liten ”invigning” och
bjöd på både boktips och tilltugg. Jessica är väldigt nöjd med biblioteksgruppen men menar också
att det är tack vare den som skolans bibliotek fungerar så väl som det gör. För även om lusten och
ambitionerna finns, räcker inte tiden till för att sköta verksamheten utan elevernas hjälp. Förutom de
projekt som biblioteksgruppen anordnar, arbetar man med läslust på skolan bland annat genom att
ha en läsvecka innan jul. Man har också haft en läsvecka med klassiker (inlånade i
klassuppsättningar från AV-media) där barnen läst högt för varandra i grupper och där elever med
läs- och skrivsvårigheter fått lyssna på boken antingen via CD eller via en lärare som läst högt.
Böckerna köps främst in nya men det händer också att man hittar på second hand-butiker. Skolan
har ett medieanslag på 3 000–4 000 kronor per år och då är det mest skönlitterära böcker som köps
in. Man har också en traktortidskrift och har nyligen börjat prenumerera på Kamratposten. Ett fåtal
ljudböcker finns också till utlån. Förutom böcker på svenska har man ett litet bestånd av titlar på
engelska. Antalet elever med annat modersmål än svenska är dock väldigt lågt på skolan. Det finns
13 bärbara datorer på Östraby skola men fem av dessa är reserverade till elever med läs- och
skrivsvårigheter.
Hörby bokbuss kommer till skolan var tredje vecka och då lånar eleverna mycket. Även lärarna
använder sig av bokbussen för att få boktips eller för att beställa böcker. Eleverna åker också till
Hörby bibliotek på biblioteksbesök då de blir inbjudna i klass 5.
Det man saknar på skolan gällande biblioteksverksamheten är mer avsatt tid till biblioteksarbete,
större kompetens inom området samt ett högre anslag att köpa in litteratur för. Som det är i nuläget
är det svårt att få pengarna att räcka, särskilt när man helst skulle vilja förbättra och aktualisera även
fackboksbeståndet så att detta används mer eftersom det i nuläget sällan lånas pga. att det är
föråldrat.
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De la Gardieskolan
”Man skulle kunna göra så mycket mer av biblioteket! Man vill ju kunna
uppmunta eleverna till att läsa mer...”
Marie-Louise Nilsson, lärare De la Gardieskolan

De la Gardieskolan ligger i Västerstad 13 km utanför Hörby. Skolan har 50 elever fördelade i klass
F-3. På andra våningen finns ett allt-i-allo-rum som är skolans största och som används till
föräldramöten, grupprum, teatervisningar etc. I det här rummet finns även några bokhyllor som
fungerar som skolans bibliotek. Eleverna går dit ca en gång per vecka och då antingen själva eller
tillsammans med en lärare. Det är främst de skönlitterära böckerna som lånas. Lärarna använder
boksamlingen för att hämta faktaböcker eller då de ska ha en högläsningsbok till klassen. Böckerna
är inte inlagda i något system då man inte fått Freelib 13 att fungera. Lånen registreras istället i en
pärm och lärarna ansvarar själva för de böcker som deras klasser lånar. Första gången eleverna
besöker skolans bibliotek får de en visning i hur böckerna är sorterade och hur de ska hitta på
hyllorna.
På skolan arbetar läraren Marie-Louise Nilsson som sedan hösten 2013 haft ansvar för bokinköpen
till skolans boksamling. Eftersom hon inte har någon tid avsatt till att sköta biblioteket är det
framför allt inköpen som hinns med. Medieanslaget är 5000: - per år och detta läggs i första hand på
skönlitteratur på olika nivåer.
Skolans bestånd består främst av skönlitteratur men delvis också av facklitteratur även om
beståndet av detta i hög utsträckning är äldre. Skolan har elever med polska och engelska som
modersmål men i bokbeståndet finns enbart svenska titlar. Det finns någon enstaka ljudbok och det
är osäkert huruvida man har möjlighet att registrera elever med läs-och skrivsvårigheter hos MTM14
för egen nedladdning, utan detta sköts i så fall via skolans specialpedagog.
Eleverna får inte lov att ta hem skolans böcker utan detta görs enbart med böcker som lånas på
bokbussen. Bussen kör till skolan var tredje vecka och eleverna brukar låna så många böcker de får
för respektive lärare. Förskoleklassen använder sällan skolans eget bestånd utan lånar enbart på
bokbussen. Klasserna brukar åka på biblioteksbesök till Hörby bibliotek då de blir inbjudna (F13

Freelib är det datoriserade bibliotekssystem som finns på alla Hörbys skolbibliotek och som kan användas för att
sköta bokbeståndet samt registrering av elevernas lån.
14
MTM står för Myndigheten för tillgängliga medier (Tidigare kallad Talboks- och punktskriftsbiblioteket) och är en
statlig förvaltningsmyndighet. MTM fungerar som en lånecentral för landets bibliotek som via MTM kan registrera
personer med läsnedsättning för egen nedladdning av talböcker via databasen Legimus.

9

klass, 2:orna). På grund av avståndet och behovet av skolskjuts sker det inga besök förutom dessa.
Barnbibliotekarie Marianne Rosander brukar ha med sig böcker från barnpoolen ut på bokbussen
och ibland mailar lärarna henne om speciella teman som Marianne då samlar ihop och tar med till
skolan. Vissa lärare åker även själva in till Hörby bibliotek och lånar från barnpoolen. Det händer
också att man beställer filmer och temalådor från AV-media i Hässleholm. Samarbetet mellan
lärarna på skolan är gott och man tipsar varandra om passande böcker och litteratur till de olika
teman som arbetas med i undervisningen. Eleverna brukar också få chansen att under lektionstid
tipsa varandra om bra böcker som de läst hemma.
Det man framför allt skulle vilja se på skolan är att någon får tid och ansvar att sköta biblioteket.
Man skulle önska att någon fanns på plats ibland och kunde ge boktips till eleverna och kanske
bokprata ute i klasserna. Som det är nu finns många tankar om hur man skulle kunna göra
biblioteket mysigare och mer inbjudande för eleverna. Man skulle till exempel vilja presentera
böcker och jobba med skyltning för att inspirera eleverna till läsning. Detta är dock inte möjligt i
nuläget då tiden inte räcker till, förklarar Marie-Louise.
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Kilhults skola
”Det finns en hel del att jobba med…”
Jan Gayen, rektor Kilhults skola

Kilhults skola ligger i Svensköp 15 kilometer från Hörby. På skolan går 56 elever i klass F-6. I
skolans matsal, som ligger i ena änden av skolkomplexet, finns ett bokbestånd med skön – och
facklitterära böcker. Biblioteket används framför allt då eleverna ska låna en ny bänkbok, vilket alla
elever har. Det är först och främst barnen från förskolan samt de lägre klasserna som utnyttjar
biblioteket och då går de oftast ihop med en lärare, medan de äldre eleverna kan gå själva. I hur stor
utsträckning biblioteket används skiljer sig mycket åt mellan klasserna. Vissa lärare går dit ofta med
barnen medan andra knappt använder det alls. Eleverna lånar nästan uteslutande böcker att läsa i
skolan. Böcker att läsa hemma lånas istället på bokbussen som kommer till skolan var tredje vecka.
Lärarna använder sällan biblioteket och när det väl sker är det för att låna en högläsningsbok till
klassen. Lärarna, och därmed också eleverna, sköter registrering av lånen olika. Ett fåtal lärare
registrerar utlån och återlämning i bibliotekssystemet Freelib via en dator som står i andra änden av
matsalen medan de flesta inte registrerar lånen alls.
Under de senaste åren har olika personer med skilda tankar, viljor och kunskaper varit inblandade
i biblioteksverksamheten på skolan, vilket gjort att det i nuläget råder en viss förvirring. En del av
böckerna finns inlagda i Freelib medan andra inte gör det. Detta beror till stor del på att böcker som
tidigare gallrats, eftersom de ansetts föråldrade, återigen har satts tillbaka i hyllorna. Detta har lett
till att det nu finns en blandning av registrerade och oregistrerade böcker i biblioteket. En del
gammal litteratur har dock på senaste tiden lagts ut i korridorerna så att eleverna fått plocka med sig
böcker hem.
Kristina Törngren är utbildad förskollärare och har i snitt en timme per vecka avsatt till att sköta
biblioteksarbetet. Den här tiden lägger hon i första hand på inköp och registrering av böcker i
Freelib. Hon går också på de lärarbibliotekariemöten som anordnas på Hörby bibliotek två gånger
per termin. Hon försöker även hinna med att hålla ordning i hyllorna, vilket inte alltid går. Ibland får
eleverna hjälpa till att sortera böcker, framför allt de i sjätte klass. Det händer också att
fjärdeklassarna får hjälpa till, vilket de tycker är roligt.
Biblioteket är öppet hela skoldagen. Dock ska eleverna vara utomhus på raster och det är sällan
någon i biblioteket utanför lektionstid. Det är heller aldrig bemannat eftersom Kristinas
bibliotekstid är lagd efter att eleverna slutat för dagen. I och med att biblioteket är placerat i skolans
matsal har det ingen biblioteksfunktion förutom boksamlingen. Platserna som finns är till för att äta
vid och rummet fungerar inte som en lugn plats.
11

Skolan har 5.000:- per år i medieanslag (vilket man började med då den nya skollagen trädde i
kraft) och framför allt läggs pengarna på inköp av ny skönlitteratur. Kristina brukar höra efter vad
det finns för önskemål ute i klasserna innan hon gör inköpen. De nya böckerna skyltas sedan på en
särskild hylla så att eleverna lätt ska kunna hitta dem. En stor del av skolans bokbestånd är äldre
och mycket har skänkts av lärare och tidigare elever. Vissa nya böcker finns men de är svåra att se
då det äldre beståndet dominerar. Framför allt är utbudet av facklitteratur väldigt föråldrat och lånas
knappt ut alls.
På skolan prenumererar man på tidskriften Kamratposten och då placeras de nya numren i
klassrummet hos 5-6:orna medan de äldre numren finns i biblioteket. Det finns en del lättlästa
böcker och stora önskemål om att köpa in fler på olika nivåer, allt från Börja läsa-nivå till lättläst för
mellanstadiet. De lättlästa böckerna som finns är dessvärre svåra att hitta eftersom de inte är
placerade för sig och därför lätt döljs bland den andra litteraturen.
Det finns inget utbud av ljud- eller talböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter och det finns
heller ingen som registrerar eleverna för egen nedladdning hos MTM. Dock har man funderingar på
att under hösten börja använda sig av Inläsningstjänst15 som kommunen abonnerar på från 1 juni i
år.
Det finns vissa klassuppsättningar i biblioteket men dessa är äldre och används sällan. Det köps
inte heller in några nya klassuppsättningar utan dessa lånas istället från Hörby biblioteks barnpool.
Böcker på utländska språk saknas helt, även på engelska. Skolan har emellertid bara ett fåtal elever
med annat modersmål än svenska och då rör det sig om danska och tyska.
Böckerna är sorterade med facklitteratur för sig och skönlitteratur för sig. Det finns ingen
uppdelning på ålder eller nivå utan alla skönlitterära böcker står tillsammans i alfabetisk ordning
efter författare. Det är ändå vanligt att böckerna hamnar fel eftersom eleverna själva ställer tillbaka
dem.
Skolan har ett elevråd med elevrådsrepresentanter från alla årskurser (F-6) och där brukar också
biblioteket diskuteras. Alla skolans elever deltar i klassråd där elevrådsrepresentanterna fångar upp
idéer och önskemål att ta vidare till elevrådet. Bland annat har man länge önskat att böckerna ska
genremärkas så att det blir lättare att hitta en bok man gillar.
Bokbussen kommer till Kilhult var tredje vecka vilket är väldigt uppskattat och används i stor
utsträckning bland alla klasser. Ofta frågar eleverna där efter titlar de inte hittat på skolbiblioteket.
Lärarna använder också bokbussen, exempelvis för att låna klassuppsättningar med böcker inför
författarbesök. Skolans fritids brukar låna en låda med böcker som eleverna sedan själva kan plocka
ur. Det finns även önskemål på skolan om att få bokprat då bokbussen är på besök eftersom lärarna
själva sällan har tid att läsa barn- och ungdomsböcker och därför har svårt att tipsa eleverna. En del
av lärarna åker till Hörby bibliotek med sina klasser då de blir inbjudna till biblioteksbesök men på
grund av avståndet till Hörby och behovet av skolskjuts är det inte alltid det blir av. Det händer
också att lärarna själva åker till Hörby bibliotek och lånar böcker från barnpoolen eller beställer
material från AV-media i Hässleholm. Inget av detta sker dock särskilt ofta eftersom det är svårt att
hinna med att köra in till Hörby. Lådorna från AV-media levereras till Älvdalsskolan vilket också
innebär en resa in till byn. Skolan har en halv klassuppsättning Ipads och en halv klassuppsättning
bärbara datorer som alla används flitigt.

15

Inläsningstjänst AB är ett företag som specialiserar sig på inläsning av läromedel för personer med läshinder.
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Det som framför allt önskas angående biblioteksverksamheten på Kilhults skola är ett mer aktuellt
och relevant bokbestånd med fräscha böcker som inspirerar eleverna och lockar till läslust. Det
finns tankar på att göra en rejäl gallring och eftersom man inte riktigt har överblick över beståndet
anser man att det behövs en ordentlig genomgång och uppstrukturering. Det finns även idéer om att
rensa de översta hyllplanen där det i nuläget står gamla tidskriftsamlare (och dit eleverna ändå inte
når) och istället visa upp arbeten som barnen gjort i t.ex. bild och slöjd. Elevernas önskemål om
genremärkning på böckerna och att de lättlästa böckerna ställs för sig själv nämns också som
förbättringar man vill uppnå.
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Långaröds skola
”Om något förändrats sedan den nya lagen kom? Nej, då är det snarare
all dokumentation som lärare dessutom ska hinna med nu, vilket gör att
det blir ännu svårare att få tid över till biblioteket...”
Eva Henriksson, specialpedagog Långaröds skola

Långaröds skola ligger 15 kilometer utanför Hörby. Skolan har 70 elever fördelade i förskoleklass
till sexan. Centralt i skolbyggnaden finns ett större genomgångsrum som fungerar som skolans
bibliotek. Under skoltid är rummet nästan aldrig tomt utan används flitigt som ett extra grupprum
till skolarbete och även som uppehållsrum då t.ex. barn från fritids sitter och spelar kort. Elever
plockar böcker ur hyllorna som de sätter sig och läser och de fem datorerna i rummet används också
ofta. Inte sällan finns det någon utställning i rummet av elevernas arbete i form av teckningar
uppsatta på väggen eller konstverk ställda på bord.
Ylva Therén är utbildad lärare och den på skolan som är kontaktperson för
skolbiblioteksverksamheten. Ylva har ingen tid avsatt för att sköta biblioteket och har därför enbart
ansvar för att sköta inköp av nya böcker samt att gå på de lärarbibliotekariemöten som anordnas två
gånger per termin på Hörby bibliotek. Klasserna hjälps åt att hålla ordning i bokhyllorna efter ett
särskilt schema. Eleverna i klass 2 lär sig hur böckerna står genom att man kombinerar
biblioteksundervisning med deras träning i alfabetet och eleverna brukar då få vara med och sortera
böcker. Beståndet är inte inlagt i något system och lånen registreras inte. Det finns en dator med
Freelib men denna är inte i bruk. Eleverna går ofta själva till biblioteket under lektionstid och
plockar det de vill ha från hyllan och ställer sedan tillbaka böckerna när de är klara. Böckerna från
skolan får inte eleverna lov att ta med sig hem.
Var tredje vecka får skolan besök av bokbussen och då lånar eleverna mycket, både böcker att läsa i
skolan och som de tar med sig hem. Lärarna lånar också och har god kontakt med bibliotekarien
Marianne Rosander som plockar ihop böcker på olika teman och ämnen efter önskemål. Lärarna
använder sig också av AV-media i Hässleholm där de beställer temalådor till undervisningen.
Klasserna brukar försöka besöka Hörby bibliotek då de blir inbjudna till klassbesök (F-klass, 2:an,
5:an). Man brukar då kombinera detta med ett besök till Hörby museum. Skolan har också haft
föräldramöte då Marianne Rosander kommit och gett boktips till föräldrar samt pratat om vikten av
att läsa högt för sina barn, vilket har varit mycket uppskattat.
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Medieanslaget är 5000: - per år och Ylva brukar prioritera olika åldrar under olika år och försöker
köpa in såväl skönlitteratur som facklitteratur. Det händer också att hon köper in vissa titlar på
önskemål från elever och lärare. Skolans bokbestånd är en blandning av mycket äldre och en del
nyare titlar i varierande skick. Facklitteraturen står på en särskild hylla, sorterad efter olika ämnen.
Ett antal skönlitterära böcker på engelska finns också och står även de för sig. Man har inga titlar på
andra utländska språk men har elever med tyska och thai som modersmål på skolan.
Det svenska beståndet av skönlitterära böcker står blandat för låg- och mellanstadiet, men är
sorterade i alfabetisk ordning. Dock är bilderböckerna för de minsta ställda för sig. Nyinköpta
böcker brukar skyltas på en ”Ny-hylla” eller lämnas till klasslärarna som visar upp dem för
eleverna. Skolan har inga ljud-eller talböcker utan dessa lånas via AV-media eller på bokbussen till
de elever som behöver det. Skolan saknar möjlighet att registrera elever hos MTM för egen
nedladdning av talböcker. Vissa böcker på skolan finns ute bland lärarna, såsom lättlästa böcker för
elever med läs- och skrivsvårigheter som finns hos specialläraren samt en bokvagn med ”Börja
läsa”-böcker som finns ordnade efter svårighetsgrad inne i 1-2:ornas klassrum.
Skolan arbetar med läslust på olika vis och eleverna läser både själva, i par och i större grupper.
Biblioteket har en hylla med några äldre titlar i flera exemplar som används när en hel klass ska läsa
samma bok. Man har ofta boksamtal där man läser och diskuterar texten. Mycket fokus läggs på
läsförståelse och vikten av att eleverna ska kunna ta till sig det de läser. Men detta är inget som
ingår i biblioteksverksamheten utan är istället upp till varje enskild lärare att arbeta med under
lektionstid.
Skolbiblioteksverksamheten på Långaröds skola har inte förändrats sedan den nya skollagen trädde
i kraft och det man efterfrågar är framför allt avsatt tid och tydligare ansvar. Man hade gärna sett att
någon person hade fasta tider i biblioteket för att kunna hjälpa elever att hitta en bok som passar.
Det hade upplevts som positivt om någon var inläst på böckerna och uppdaterad på det eleverna
läser för att kunna inspirera till läsning och kanske även ordna ett biblioteksråd eller en bokcirkel
för eleverna på skolan. Man ser fördelar med bibliotekets centrala placering eftersom många rör sig
där men detta leder också till att skolbiblioteket tappar funktionen av att vara det tysta, lugna rum
som vissa elever kan behöva. Man lyfter också fram problemet med att böckerna inte är inlagda i
Freelib vilket leder till osäkerhet kring vilka böcker man har på biblioteket och inte.
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Älvdalsskolan
”Men nu när vi pratat, nu ser jag ju att det finns mycket mer man skulle
kunna göra med biblioteket. Att vara del i lärarnas undervisning och att
jobba med läslust mycket mer!”
Åsa Malmros, lärare Älvdalsskolan

Älvdalsskolan ligger i Hörby tätort och är en F-6-skola med sammanlagt 230 elever. Skolan har ett
centralt beläget mindre rum som fungerar som bibliotek. Eleverna lånar nästan uteslutande
skönlitterära böcker och då både för att läsa i skolan och för att ta med sig hem. Det begränsade
utrymmet har främst plats till bokhyllor men det finns också ett litet bord med några stolar som
ibland används till lektioner för mindre grupper t.ex. i modersmålsundervisning. Eftersom rummet
ligger centralt och är ett genomgångsrum är det mycket rörelse där vilket gör att det inte lämpar sig
som tyst och lugnt läsrum. Böckerna i biblioteket står med facklitteratur för sig och skönlitteratur
för sig. Skönlitteraturen är uppdelad i åldersnivå med lågstadiet på en hylla och mellanstadiet
(inklusive vissa ungdomsböcker) på en annan. Det finns även ett bilderbokstråg på golvet för de
minsta barnen. Böckerna har inte märkts med genre och det finns få ställen att skylta på. Dock finns
en särskild hylla där eleverna kan ställa böcker som de läst och som de vill tipsa andra om. När
barnen kommer till skolbiblioteket för första gången i klass 1 brukar läraren förklarar hur böckerna
står och hur man gör för att hitta på hyllorna.
I nära anslutning till det lilla biblioteksrummet finns ett större rum med ett flertal datorer samt
soffor och platser att sitta och jobba vid. Det här rummet räknas emellertid inte till biblioteket. Ett
antal bokhyllor med framför allt klassuppsättningar finns också i detta rum men dessa används
aldrig då litteraturen är föråldrad.
På skolan är det Åsa Malmros som är ansvarig för biblioteket sedan början av 2014. Hon är utbildad
lärare och har i snitt 45 minuter per vecka avsatt till biblioteksverksamheten. Arbetsbördan varierar
mycket från vecka till vecka och stor del av tiden går åt till att beställa nya böcker, vilket också är
hennes huvudsakliga arbetsuppgift. Många av inköpen görs på efterfrågan av elever (muntligt eller
via lappar) och i viss mån av lärare. Förutom bokinköp läggs tiden på bokuppsättning och på att
hålla snyggt i hyllorna. Åsa försöker hinna läsa mycket barn- och ungdomsböcker på sin fritid för
att kunna tipsa eleverna. Hon har också satt nyinköpta böcker på en speciell hylla nära ingången så
att eleverna lätt ska hitta dessa. Hon brukar även försöka hinna gå ut i klasserna och bokprata om de
nya böckerna, men det är inte alltid tiden räcker till, så ibland berättar hon enbart för lärarna och ber
dem att i sin tur tipsa eleverna. Åsa brukar delta på de lärarbibliotekariemöten som hålls på Hörby
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bibliotek. Hon tycker mötena är bra och lyfter särskilt fram de värdefulla boktipsen, framför allt
under senaste mötet då hon fick tips på facklitteratur, något som hon menar kan vara svårt att hinna
sätta sig in i själv.
Klasserna på Älvdalsskolan har ett schemalagt besök en gång i veckan på biblioteket och de flesta
lärare går dit med sina elever då, även om vissa går mer sällan. Utlån och återlämning sker via en
lärare som loggar in i biblioteksdatorn där man har Freelib. Det finns också en hylla där man kan
lägga böcker som ska återlämnas. Eleverna får titta i hyllorna när de vill men behöver en lärare med
sig för att kunna registrera lånen. Detta gör att de ibland blir besvikna då de ser en bok de vill läsa
och det är länge tills nästa biblioteksbesök. Ibland har de tur så att Åsa är där och kan hjälpa till
men eftersom hon enbart har 45 minuter i veckan avsatt till bibliotekssysslor, är biblioteket väldigt
sällan bemannat. Rummet är alltid öppet under skoltid, men eleverna ska vara utomhus på raster
samt innan skolan börjar. Då lärarna är i biblioteket är det främst för att registrera elevernas lån och
återlämning av böcker. För egen del lånar lärarna nästan enbart när de vill ha en högläsningsbok till
klassen.
Skolbiblioteket har ca 20 000: - per år att köpa in litteratur för. Nästan uteslutande läggs pengarna
på skönlitteratur men Åsa berättar att hon tänkt köpa in mer facklitteratur under hösten. Till
biblioteket köps det oftast in ett exemplar per bok och i undantagsfall två. Det köps inte in några
klassuppsättningar utan dessa lånar lärarna från Hörby biblioteks barnpool eller från AV-media i
Hässleholm eftersom de uppsättningar som skolan själv äger är flera decennier gamla. Vad det
gäller andra språk finns några böcker på albanska, arabiska och polska men detta är ett gammalt
bestånd. Ändå har 20-25% av eleverna på skolan utomnordiskt ursprung, vilket gör att man gärna
hade önskat fler böcker på andra språk.
All litteratur köps in nytt och Åsa tycker att beståndet av skönlitteratur känns uppdaterat och att
det finns mycket som går hem hos barnen. Facklitteraturen är dock föråldrad och lånas sällan vare
sig av elever eller av lärare. Skolbiblioteket ingår nästan aldrig i lärarnas planering utan i de fall de
önskar böcker på speciella teman, vänder de sig istället till Hörby bibliotek.
På skolbiblioteket finns enbart tryckta böcker samt tidskriften Kamratposten. Man har inga ljudeller talböcker men en del lättlästa böcker för elever med läs- och skrivsvårigheter. Man har inte
heller möjlighet att registrera elever för egen nedladdning av talböcker hos MTM. Tidigare har man
haft licens till Nationalencyklopedins databas men det har avslutats pga. för höga kostnader.
Skolan har en vagn med 25 ipads som lärarna kan boka och använda i undervisningen. På
surfplattorna jobbar eleverna med olika appar, både läroappar och kreativa appar. De äldre eleverna
använder surfplattorna oftare till att söka på Internet. Skolan har även en rad fasta samt bärbara
datorer.
Åsa förklarar att lärarna på skolan överlag är positiva till skolans biblioteksverksamhet och att
många också uttrycker glädje över att bokbussen sedan våren 2013 kommer till skolan var fjärde
vecka. Men detta är något som enbart klasserna på lågstadiet utnyttjar då lärare på mellanstadiet valt
att inte gå dit med sina klasser. Det är oklart varför detta beslut fattats men enligt rektorn beror det
troligen på att man anser att det tar för mycket ”tid från undervisningen”. Författarbesöken som
Hörby bibliotek anordnar några gånger per år lyfts emellertid fram som mycket positiva hos såväl
lärare som elever. Lärarna brukar också besöka folkbiblioteket med sina klasser, framför allt då de
17

blir inbjudna men också spontant, fast då enbart för att låna böcker.
När det kommer till vad man skulle önska för förbättringar angående skolbiblioteksverksamheten på
Älvdalsskolan ligger mycket fokus på beståndet. Man önskar böcker på andra språk samt ett rikare
och mer aktuellt fackbestånd. Man menar också att det hade varit positivt för eleverna om de hade
kunnat komma oftare och mer spontant till skolbiblioteket för att kunna låna böcker även utanför
sin schemalagda tid. Åsa förklarar även att hon nu (efter intervjufrågorna) inser att det finns mycket
mer man skulle kunna göra med biblioteket, som att vara en del i lärarnas planering och
undervisning samt att jobba mer aktivt med läslust på skolan.
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Georgshillsskolan
”Ju mer tid man lägger på beståndet, desto bättre blir det!”
Louise Svarvell, lärare Georgshillsskolan

Georgshillsskolan har ca 450 elever fördelade i klass F-9. Skolbiblioteket är centralt placerat och
används i stor utsträckning då eleverna lånar böcker till skolarbetet eller till att läsa på fritiden.
Framför allt är det eleverna i låg- och mellanstadiet som utnyttjar biblioteket. Uppskattningsvis
kommer lågstadieeleverna hit flera gånger i veckan och mellanstadieeleverna ungefär var tredje
vecka. Eleverna på högstadiet utnyttjar biblioteket i betydligt lägre utsträckning och där handlar det
istället enbart om något enstaka besök per termin. Även lärarna i de här årskurserna använder
biblioteket mindre än lärarna på de yngre stadierna.
Ingrid Svanberg som är servicepersonal på skolan arbetar 20 timmar i veckan på skolbiblioteket.
Större delen av den här tiden håller hon biblioteket öppet för eleverna och hjälper dem med utlån
och återlämning. Det händer också att lärarna kontaktar Ingrid då de vill komma till biblioteket
under andra tider, vilket brukar kunna lösas. Utöver in- och utlån lägger Ingrid också in beställda
böcker i Freelib samt ställer tillbaka återlämnade böcker i hyllorna, skyltar och ger eleverna boktips.
Ingrid hjälper också elever med läs- och skrivsvårigheter att bli registrerade för egen nedladdning
hos MTM så att de själva kan ladda ner talböcker. Det finns en dator i biblioteket där eleverna
tidigare kunnat söka efter böcker och se själva vad som finns inne på skolbiblioteket. Detta är
dessvärre inte längre möjligt pga. förändringar i systemet, vilket både eleverna och Ingrid tycker är
synd eftersom de nu måste gå via henne för att kunna söka efter böcker. Ingrid brukar också med
jämna mellanrum ha genomgång av biblioteket i stora drag för klasserna och visa hur böckerna står
och hur de ska gå tillväga för att hitta det de söker. Böckerna är ställda med facklitteraturen för sig
och skönlitteraturen för sig, uppdelad mellan böcker för lågstadiet och för mellan-/högstadiet. Vissa
typer av böcker såsom hästböcker, deckare och fantasy står på en egen hylla eftersom många
efterfrågar just dessa genrer.
Bokinköpen sköts av Louise Svarvell som är lärare och läs- och skrivutvecklare på skolan. Inköpen
brukar göras under höstlovet och finns då inlagda i systemet när eleverna kommer tillbaka till
skolan efter jullovet. Biblioteket har ett medieanslag på 55.000:- per år vilket brukar resultera i ca
350 nya böcker som finns till visning för alla elever innan det är tillåtet att börja låna dem. Louise
förklarar att det inte sällan blir rusning när alla elever fått se böckerna och det blir dags att låna.
Ofta köps flera exemplar av samma bok in då eleverna många gånger läser tillsammans i par. På
högstadiet brukar lärarna vilja att hela klassen ska läsa samma bok och då beställs dessa från AVmedia i Hässleholm.
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Skolbiblioteket har ett brett utbud av skönlitteratur för elever i samtliga åldrar och läsnivåer, även
om man har märkt att beståndet är något magert för de riktigt duktiga läsarna på högstadiet. Man
brukar då hänvisa till bokbussen eller till Hörby bibliotek för att eleverna ska få en större
läsutmaning. Det händer också att Ingrid ringer till folkbiblioteket och beställer böcker som
eleverna får hämta när bokbussen kommer på besök.
Beståndet av facklitteratur fungerar för låg – och mellanstadiet medan det är sämre anpassat för
högstadiet. Man ser ändå inte detta som något problem eftersom eleverna får egna surfplattor från
årskurs 7 och sällan letar fakta från tryckta källor. En annan svårighet kring facklitteraturen är att
veta vad som är värt att satsa på och inte, både gällande vad som är kvalitativt, vad som håller sig
aktuellt en längre tid och vad lärarna är intresserade av till sin undervisning. Man har försökt fråga
de olika ämneslärarna efter förslag på litteratur att köpa in men inte fått något vidare gensvar på
detta.
Förutom fack- och skönlitteraturen har man dagstidningar samt den lättlästa nyhetstidningen 8
sidor på biblioteket. Lättlästa böcker för äldre elever är något man nyligen köpt in mycket av då
detta efterfrågas och lånas ut i stor utsträckning, inte minst av eleverna i förberedelseklassen.
Skolan har flera elever med annat modersmål än svenska och hade önskat ett rikare bestånd på
andra språk, vilket man dock inte tycker är helt enkelt. Därför hade man gärna sett ett samarbete
med Hörby bibliotek kring dessa inköp. Språken det rör sig om är bland annat arabiska, persiska,
dari, thai och polska.
Bokbussen kommer till skolan var tredje vecka vilket utnyttjas främst av låg- och mellanstadiet.
Klasserna brukar också komma på biblioteksbesök till Hörby bibliotek då de blir inbjudna till detta.
Även om det är en bit att gå brukar besöken vara uppskattade och upplevas som positiva. En del av
lärarna, framför allt de på lågstadiet, lånar böcker från Hörby biblioteks barnpool. AV-media i
Hässleholm används också, framför allt då man önskar en hel klassuppsättning av samma boktitel
eller då man vill ha tips på litteratur i olika ämnen.
Louise driver skolans läs- och skrivutvecklingsarbete och har under det gångna läsåret arbetat med
critical literacy16 tillsammans med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Hon jobbar då med
läsgrupper med max fem elever som tillsammans läser och samtalar om böcker. Hon förklarar att
critical literacy handlar om samtal, att eleverna ska reflektera och ta ställning till det de läser. Det
här har fungerat mycket bra och under kommande läsår ska det användas i mellanstadiet.
Förhoppningen är att det ska kunna användas även på högstadiet för att väcka de äldre elevernas
läslust, vilket man anser inte prioriteras tillräckligt högt i dagsläget.
Det man önskar förbättra inom skolbiblioteksverksamheten på Georgshill rör i första hand
högstadiet och att öka läsintresset bland ungdomarna. När de äldre eleverna går till biblioteket är det
mer av tvång än av lust, vilket man skulle vilja förändra. Annars är man i stora drag nöjda med sin
biblioteksverksamhet och lyfter fram att detta är något som prioriterats på skolan sedan åtskilliga år
tillbaka i tiden. Man anser att tiden och resurserna som lagts ner på verksamheten varit väl
investerade och man strävar nu efter att kunna upprätthålla en minst lika bra standard framöver.
16

Critical literacy är en arbetsmetod där eleverna ges möjlighet att tillsammans med andra analysera olika textformer
och sätta in texterna i ett sammanhang med syfte att bli mer medvetna om det de läser. Läs mer om metoden på
Skolverkets hemsida via länken: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/criticalliteracy-synliggor-maktrelationer-och-motiverar-1.217266
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Frostaskolan
”Ett bibliotek kan inte fungera av sig själv och när man inte avsätter tid
kan det aldrig bli ett levande bibliotek. Och så frågar eleverna varför det
aldrig är öppet. Vad ska man svara på det?”
Elisabeth Hemberg Mancia, lärare Frostaskolan

Frostaskolan ligger centralt i Hörby och är en F-9-skola med cirka 500 elever. Skolan har ett
bibliotek centralt placerat i skolans lokaler. Rummet är låst och eleverna kan enbart använda det då
de blir insläppta av en lärare. Besöken är inte många utan i snitt rör det sig om cirka en klass per
vecka som vistas i biblioteket och då antingen som helklass eller som enskilda elever.
Högstadieklasserna använder biblioteket väldigt sällan. I snitt går varje elev under sina tre år på
högstadiet till skolbiblioteket sammanlagt en eller två gånger.
Bokbeståndet är inlagt i Freelib och det är också via detta system som utlån och återlämning sker.
Det är upp till varje enskild lärare att registrera sina elevers lån och det sker på olika sätt. Vissa vet
hur Freelib fungerar och sköter registreringen direkt via en dator i biblioteket. Andra skriver istället
upp lånen på en lista vilket innebär att det lätt blir felaktigheter. Det händer också att lärare och i
vissa fall elever, tar böcker från biblioteket utan att registrera lånen alls. Detta leder till att det inte
sällan råder osäkerhet i huruvida en viss bok finns på hyllan eller inte.
Elisabeth Hemberg Mancia är svensklärare på högstadiet och har ansvar för att det köps in nya
böcker till skolbiblioteket. Hon har ingen tid avsatt till biblioteksverksamhet och har inte heller
något egentligt ansvar för detta, men förklarar att det ändå förväntas av henne och att det är svårt att
enbart sköta beställningarna och låta travarna med återlämnade böcker ligga. Därför försöker hon
vara i biblioteket så mycket som möjligt för att hinna med andra bibliotekssysslor eftersom ingen
annan ansvarar för att det blir gjort. Detta är arbetsuppgifter som att registrera lånen i Freelib i de
fall lärarna skrivit upp på listan, tömma återlämningslådan där eleverna kan lämna tillbaka böcker
genom ett inkast då biblioteket är låst, ställa tillbaka böcker i hyllan, skylta och lägga in nya böcker.
Rummet har fönster ut mot skolkorridoren vilket brukar användas för att exponera de nya böckerna.
Elisabeth brukar vara med på de lärarbibliotekariemöten som hålls två gånger per termin på Hörby
bibliotek och tycker att de är värdefulla bland annat genom tipsen på bra litteratur att köpa in till
skolbiblioteket. Till hösten är tanken att Elisabeth ska få två timmar per vecka avsatt till
biblioteksarbete men det är inte sagt vilka arbetsuppgifter som ska ingå i den här tiden och det råder
osäkerhet kring vad det finns för tankar med skolbiblioteksverksamheten på skolan och kring vem
som bär det egentliga ansvaret för att få det att fungera.
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Skolan har cirka 30.000:- i medieanslag att köpa in litteratur för och dessa pengar fördelas jämnt
mellan högstadiet och mellan låg- och mellanstadiet. Framför allt är det skönlitteratur som köps in
och skolan har ett relativt aktuellt bestånd av detta. Eftersom Elisabeth är lärare på högstadiet är det
främst ungdomslitteratur som hon anser att hon har kunskap att kunna köpa in. Hon beställer även
böcker till låg – och mellanstadiet men då rör det sig ofta om kända titlar och författare och om
böcker som är delar i populära bokserier. Många gånger köps det in flera exemplar av samma titel.
Det händer att lärare eller elever skickar ett mail eller lämnar en lapp med ett inköpsförslag men för
det mesta är det Elisabeth själv som väljer. När det gäller facklitteraturen köps det in böcker som
tros ha ”lång hållbarhet” och inte blir inaktuella så fort men flera lärare använder Hörby bibliotek
för lån av faktaböcker. Biblioteket har också flera tidskrifter inom skilda ämnen som historia,
fordon och vetenskap samt barn- och ungdomstidskriften Julia. Tidskrifterna används aldrig i
undervisningen och lånas ytterst sällan. Lättlästa böcker finns det gott om på skolbiblioteket, inte
minst för högstadiet, men man har inget eget bestånd av ljud- och talböcker utan dessa lånas från
Hörby bibliotek till de elever som har behov av det. Det här är dock något som sköts av varje
enskild lärare vilket gör att olika elever ges olika stöd. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan
också få extra hjälp genom Språkverkstan där man använder sig mycket av ljud- eller talböcker som
laddas ner till elevens surfplatta eller till en dator.
Böckerna på biblioteket är uppdelade genom att faktaböckerna står för sig och skönlitteraturen för
sig. Skönlitteraturen är i sin tur fördelad mellan böcker för lågstadiet och för mellan-/högstadiet.
Fantasy står på en egen hylla och samma sak gäller med de titlar som finns på engelska. Främst
finns skolans engelska litteratur på engelskainstitutionen där man har lådor med Penguin-häften.
Skolan har flera elever med annat modersmål än svenska såsom polska, bosniska, arabiska,
albanska, ryska, tyska och holländska men man har få böcker på dessa språk i biblioteket.
Facklitteraturen används sällan. På högstadiet lånas den inte ut alls utan här hämtas informationen
nästan uteslutande från digitala källor. Mellanstadiet har ibland forskningsprojekt då facklitteratur
används men i första hand brukar detta lånas från Hörby bibliotek. Ämneslärarna har vid flera
tillfällen blivit tillfrågade om inköpsförslag gällande facklitteraturen men det har sällan givit något
gensvar.
Lärarna utnyttjar ytterst sällan skolbiblioteket och det har ingen pedagogisk roll i undervisningen.
Istället använder sig många av barnpoolen på Hörby bibliotek för att låna böcker som de har i
klassrummen. Ofta får de även hjälp av personalen för att plocka ihop boklådor på speciella teman.
Skolan har klassuppsättningar av vissa boktitlar och har då 20-30 (ibland upp till 50) exemplar av
de här böckerna. Många av lärarna beställer också material från AV-media i Hässleholm och skolan
brukar få ungefär en låda i veckan därifrån. Framför allt är det filmer som lånas och då mest till
mellan- och högstadiet.
Eftersom skolan bara ligger ett par minuters gångväg från Hörby bibliotek, används detta i stor
utsträckning och får ofta axla rollen som skolbibliotek för såväl lärare som elever. Många av
eleverna vill ha tips på bra böcker att läsa vilket inte är möjligt på skolans eget bibliotek då det inte
finns någon som arbetar där och lärarna själva sällan läser barn- och ungdomslitteratur och därför
inte kan bistå med boktips. Klasserna på låg- och mellanstadiet brukar gå till biblioteket i snitt en
gång per vecka. Ibland går man till skolbiblioteket men många gånger väljer man att istället
promenera bort till Hörby bibliotek, eftersom man här kan få tillgång till både service och ett större
22

utbud av litteratur. En del av lärarna brukar också komma till Hörby bibliotek med sina klasser då
de blir inbjudna på klassbesök (F-klass, 2:or, 5:or samt 7:or). Det nära avståndet till Hörby bibliotek
gör också att man är den enda grundskolan i kommunen som inte har några besök av bokbussen.
Elisabeth förklarar att det är ytterst få av ungdomarna på högstadiet som är läsande elever. Det finns
enbart en liten del som läser av lust och egen fri vilja och hon menar att det sker en förändring i
övergången från mellanstadiet, där betydligt större del av eleverna läser för att de tycker det är
roligt. Hon menar att det handlar om att många av ungdomarna har så mycket annat att hinna på
fritiden, att de tappar något av sitt tidigare läsintresse och att detta är lågt trots det lässtimulerande
arbete som bedrivs på högstadiet. Själv har hon vissa läsprojekt men detta är enbart utifrån sin roll
som svensklärare och inte utifrån biblioteksverksamheten, vilket också gör att det inte kommer alla
elever till pass. Bland annat brukar hon välja ut böcker där hon läser de första kapitlen högt för
klassen för att väcka ett intresse och en lust hos eleverna att själva läsa färdigt boken på egen hand.
Hon hyser också en förhoppning om att kunna höja läsintresset på högstadiet genom att de elever
som tycker om att läsa och skriva ska kunna fördjupa sig i detta under sin s.k. ”profiltid”.
Elisabeth understryker också vikten av att avsätta lektionstid på högstadiet till att eleverna ska
hinna läsa, något som inte sker i lika stor utsträckning här som på de lägre stadierna. Tillfällen då
eleverna själva får välja en bok att läsa under lektionstid har man väldigt sällan på högstadiet utan
detta är istället något som används till de elever som fort blivit klara med en uppgift och som har tid
över.
.
Biblioteket på Frostaskolan har också en viktig roll som en lugn och trygg plats för vissa elever t.ex.
under raster. Det kan vara elever med autism eller andra svårigheter som gör att de har ett extra
behov av lugn och ro. Detta handlar om en liten grupp elever som blivit betrodda med att klara av
att vara i biblioteket själva och som spenderar mycket tid här, ibland varje dag, och som blir
insläppta av sin lärare. Skolan har också något som kallas ”Oasen” som är ett bemannat klassrum
där eleverna kan sitta och arbeta när de behöver ha det lugnt omkring sig.
Vad det gäller förbättringar i skolbiblioteksverksamheten på Frostaskolan har Elisabeth många
tankar och idéer, både gällande beståndet, rummet och hur man kan utveckla den pedagogiska
funktionen. Hon menar dock att allt detta är en omöjlighet i nuläget eftersom det inte finns tid avsatt
ens till det mest grundläggande biblioteksarbetet. Mycket handlar därför om att satsa på skolans
bibliotek i form av arbetstid och resurser. Vidare behöver synsättet ändras så att man ser biblioteket
som något fördelaktigt och viktigt. Elisabeth förklarar också att rummet inte kan fortsätta att vara
låst i samma utsträckning om man vill uppnå en fungerande skolbiblioteksverksamhet.

23

Sammanfattning av skolbiblioteksverksamheten
Efter kartläggningen ovan kan man se att det finns flera gemensamma nämnare gällande
biblioteksverkssamheten på Hörbys skolor. Detta är tydligast på de mindre skolorna på landsbygden
men bilden förändras förvånansvärt lite när man tittar på de betydligt större skolorna i Hörby tätort.
Undantaget är dock Georgshillsskolan som utmärker sig kraftigt i fråga om skolbiblioteksverksamheten.
Det som framför allt är slående är bristen på arbetstid och personal. På tre av skolorna saknar den
biblioteksansvariga helt avsatt arbetstid till detta. På ytterligare tre skolor är den avsatta tiden en
timme eller mindre per vecka. På den sjunde skolan (Georgshill) har man istället avsatt 20 timmar i
veckan till biblioteksverksamhet, och har dessutom möjlighet till ytterligare arbetstid vid behov,
t.ex. gällande bokinköp, då detta sköts av en lärare. Georgshill är därför den enda skolan som lever
upp till de fyra kriterier som Kungliga biblioteket ställer på ett fungerande skolbibliotek, där en av
förutsättningarna är att biblioteket är bemannat minst 20 timmar per vecka. Att det trots allt finns en
skola i kommunen som har lyckats med detta, borde visa att det är möjligt även för de andra
skolorna att uppnå. Kanske framför allt för Frostaskolan som har ett högre elevantal än
Georgshillsskolan.
Det är inte möjligt att kunna göra ett bra jobb med skolans bibliotek om man inte har tid avsatt till
det, och då minst några timmar i veckan. Biblioteksarbete på den mest basala nivån, såsom
bokuppsättning, inköp och registrering av nya böcker, att lägga in nya elever som låntagare osv. tar
tid. Ska man dessutom lyckas göra ett kvalitativt arbete med att skylta och tipsa om ny litteratur och
göra urval utifrån elevernas behov och önskemål, då tar det givetvis mer tid i anspråk. Ändå rör det
sig bara om de mest grundläggande bibliotekssysslorna. Tänker man att man vill sträva längre, att
den biblioteksansvariga ska ha tid att hjälpa elever med boktips, kunna vara ett stöd åt elever med
läs- och skrivsvårigheter och kunna fungera som en pedagogisk resurs i skolans undervisning, då
krävs det såklart ytterligare resurser i såväl arbetstid som kompetens. Ingen av de
skolbiblioteksansvariga i kommunen är utbildade i biblioteksvetenskap och har inte heller gått
någon kurs inom området. Vissa har inte ens fått lära sig hur bibliotekssystemet Freelib fungerar,
vilket gör att man inte har möjlighet att sköta in- och utlån eller registrering av böcker på detta vis,
utan istället skriver ned lånen för hand.
I skollagen finns förvisso inget uttalat krav om personal på skolbiblioteken men gång på gång
ifrågasätts möjligheterna att det ska kunna vara en pedagogisk resurs i undervisningen utan
bemanning17. Detta, tillsammans med de olika fördelarna som en fackutbildad skolbibliotekarie
medför, gör att man bör tänka sig för mer än en gång innan man slår bort tanken på att satsa på
utbildad personal på skolbiblioteken.
Sex av sju skolor i Hörby har bokbussen på besök var tredje eller fjärde vecka under terminstid och
alla tillfrågade svarar att detta ses som väldigt positivt, att eleverna lånar mycket och att även
lärarna i flera fall använder bokbussen. Detta är såklart glädjande för eleverna då de får tillgång till
både ett större utbud av litteratur men också bibliotekariens kompetens, vilket missas på skolorna.
Men bokbussens besök är i flera fall det som ”räddar” skolorna och som gör att man lyckas komma
17

Se exempelvis Guldér, Margareta & Helsinsky, Zuzana (2013). Handbok för skolbibliotekarier –modeller, verktyg och
praktiska exempel. BTJ förlag. s.16f.
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upp i någon form av skolbiblioteksverksamhet. Bokbussen blir då inte bara det komplement som är
tanken utan får en alltför stor roll som skolbibliotek, vilket det varken finns överenskommelse eller
ekonomiska uppgörelser kring. Skolinspektionen är också kritisk till användningen av bokbuss som
skolbibliotek, mycket till hänvisningen att eleverna ska kunna använda biblioteket ”kontinuerligt”,
vilket inte ett bokbussbesök var tredje vecka kan råda bot på18.
En annan sak som är anmärkningsvärt är skillnaderna i medieinköp mellan skolorna. Utslaget per
elev hamnar den som satsar mest på drygt 120: -/elev, medan den som lägger minst köper in medier
för i snitt 60: -/elev. Resterande fem skolor lägger mellan 70-90: -/elev. Detta märks också på
bokbestånden som till stor del består av gammal litteratur, särskilt gällande facklitteraturen. Även
biblioteksrummen skiljer sig åt mellan skolorna. På vissa skolor har man ett helt eget rum vigt åt
skolbiblioteket där det finns både möjlighet att sitta vid en studieplats eller att slappna av med en
bok i soffan. Andra skolor har bibliotek som är placerade i genomgångsytor eller som delar rum
med flera aktiviteter på skolan såsom matsal eller samlingsrum.
Något som är lika på alla skolorna är att man sällan samarbetar med de andra lärarbibliotekarierna
i kommunen. Man träffas på de möten som Hörby bibliotek anordnar två gånger per termin men i
övrigt har man inte ofta kontakt och det är sällan man t.ex. lånar ut böcker mellan skolbiblioteken.

18

Kulturnytt (2011). ”Skolbiblioteken ska vara en del av kunskapandet”. [Radioprogram]. Sveriges Radio, P1 3
november. Tillgänglig: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=4779598 [2014-08-11].
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Lever Hörbys skolbibliotek upp till skollagen?
Som förklarades i inledningen ställer Skolinspektionen vissa krav för att man ska kunna anse att
eleverna har tillgång till skolbibliotek.
Det första kravet rör att eleverna ska ha tillträde till ett skolbibliotek som ska finnas i skolans egna
lokaler eller på rimligt avstånd därifrån. Närheten till skolbiblioteket behövs för att det ska kunna
användas kontinuerligt i undervisningen och för att kunna bidra till att eleverna når sina
utbildningsmål.
Många av skolorna i Hörby använder bokbussen mer eller mindre som ett skolbibliotek. Men
Skolinspektionens förtydligande om att ett skolbibliotek ska finnas på ”rimligt avstånd” från skolan
samt att det ska kunna ”användas kontinuerligt”, visar att en bokbuss inte självt kan fungera som
skolbibliotek eftersom den inte kan leva upp till dessa krav.
Alla de undersökta skolorna i Hörby har dock även själva någon form av boksamling i ett rum på
skolan. I de allra flesta fall kan eleverna gå dit utan att ta på sig ytterskor, bortsett från Kilhults
skola där biblioteket finns i matsalen, vilket ändå ligger nära.
På fem av skolorna är biblioteksrummet alltid öppet och eleverna kan besöka det utan större
ansträngning. På de två högstadieskolorna är biblioteket däremot inte alltid upplåst och tillgängligt.
På Georgshillsskolan bemannas det emellertid under stora delar av skoldagen och då är eleverna
välkomna dit. Svårare är det med den kontinuerliga användningen av skolbiblioteket på
Frostaskolan eftersom detta enbart är tillgängligt då någon av lärarna går dit med sin klass och låser
upp. Detta är väldigt bekymmersamt, inte minst då skolan har högst elevantal i kommunen. Att det
också uttryckligen står i läroplanen att eleverna på högstadiet ska lära sig att söka information på
bibliotek visar än mer på problematiken på just Frostaskolan. Detta eftersom högstadieeleverna
endast i undantagsfall använder biblioteket och det dessutom är långt ifrån alla klasser som kommer
på biblioteksbesök på Hörby bibliotek då de blir inbjudna i klass 7.
I Skolinspektionens senaste tillsyn av Frostaskolan som gjordes 2011 lyftes också detta problem,
och i tillsynsrapporten kan man läsa:
”Intervjuer visar att det inte är ekonomiskt möjligt att bemanna biblioteket och därför måste
eleverna be en lärare öppna biblioteket om de vill komma åt information som finns i biblioteket
eller om de vill låna böcker. Detta innebär att biblioteket ofta är stängt. Elevernas möjligheter att
använda biblioteket är alltså starkt begränsade och därmed påverkas också elevernas lärande
negativt. Skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning (9 § bibliotekslagen). Vid inspektörernas besök i
biblioteket konstaterades även att biblioteket var dåligt försett med facklitteratur och att moderna
lärverktyg som exempelvis datorer saknades. Därför förelägger Skolinspektionen huvudmannen att
säkerställa att skolbiblioteket ges möjlighet att fungera som det stöd åt elevernas lärande som
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författningen avser.”19
Här visas tydligt att man från Skolinspektionen sida inte varit nöjd med biblioteket på Frostaskolan
och att bristerna i skolbiblioteksverksamheten drabbar elevernas lärande. Trots anmärkningen har
inga större åtgärder vidtagits för att förbättra situationen även om det nu gått tre år sedan
inspektionen gjordes.
Men för att återknyta till Skolinspektionens första krav, handlar det inte enbart om att eleverna ska
ha tillgång till skolbiblioteket, utan också att de ska kunna använda det. Detta är ett problem på
flera av Hörbys skolor eftersom man saknar bemanning. För även om lokalen är öppen och eleverna
kan komma och gå som de vill, krävs det stora kunskaper för att barnen ska kunna använda
biblioteket på egen hand. För att kunna hitta det de söker, behöver eleverna besitta vissa
grundläggande bibliotekskunskaper om hur böckerna är uppställda. Detta är långt ifrån självklart
och något som många elever behöver få bättre kunskaper om, med start i tidiga biblioteksbesök i
förskoleklassen och sedan med uppföljning och utveckling av kunskaperna i de högre stadierna.
Många elever vet inte att de skönlitterära böckerna är ställda i bokstavsordning efter författarens
efternamn, utan tror istället att de står sorterade efter bokens titel eller till och med efter verkets
huvudperson. Ännu svårare blir det när de ska hitta facklitteratur inom rätt ämne. Fastän
bokbestånden inte är oändliga ute på skolorna är det inte självklart att en elev ensam klarar av att
leta sig fram till böckerna om vikingatiden, landskapsdjur eller andra världskriget. Särskilt inte då
det ofta råder oordning bland böckerna eftersom det saknas tid till att hålla ordning i hyllorna.
Skolinspektionens andra krav beskriver bokbeståndet som ska omfatta fack- och skönlitteratur,
informationsteknik och andra medier. Men även om det finns böcker i skolornas bestånd, är det inte
enbart antalet titlar att ta hänsyn till, utan de ska också vara relevanta för elevernas undervisning
och vara fräscha och aktuella för att kunna inbjuda till läsning.
Böcker som är trasiga eller föråldrade och som ingen längre vill låna bör därför gallras eftersom
de enbart fungerar som hyllvärmare och riskerar att dölja den nyare litteraturen. Många av skolorna
har ett föråldrat utbud och behöver förbättra sina bokbestånd. Det är inte svårt att tänka sig att ny
och aktuell skönlitteratur som är anpassad efter elevernas vardag, bidrar till läslust och lånas ut i
högre utsträckning, än ett utbud av slitna Fem-böcker som speglar en verklighet som vi inte längre
lever i. Dessa böcker lämpar sig kanske väl för historiska diskussioner men knappast till att höja
elevernas lust att läsa.
Framförallt behöver det dock läggas resurser på att förbättra och förnya beståndet av facklitteratur
eftersom detta är förlegat på näst intill alla skolor, vilket också Skolinspektionen påpekat. Att
förbättra och aktualisera fackbeståndet kräver en satsning rent ekonomiskt men också
kunskapsmässigt, vilket flera av de ansvariga på biblioteken uttryckt osäkerhet kring. Det finns för
mycket att välja på och man är osäker på kvalitet, relevans och användningsområde.
I vissa av de intervjuer som gjorts på skolorna har lärarna förklarat att eleverna hittar all fakta på
Internet, men med tidigare hänvisning till skolans läroplan ska eleverna lära sig att söka och värdera
information från olika typer av källor, såväl trycka som digitala. Därför kan inte Internet
kompensera för ett inaktuellt fackbestånd på skolbiblioteken.
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Skolinspektionen (2011) Beslut för grundskola – efter tillsyn av Frostaskolan 7-9 i Hörby. s. 9 Tillgänglig:
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=178472.
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Benämningen ”informationsteknik och andra medier” kan tolkas olika. Jag ser det som digitala
medier såsom databaser, vilka med fördel kan användas i undervisningen i källkritik och i
diskussioner om källors trovärdighet. Att flera skolor har satsat på bärbara datorer och surfplattor
kan absolut vara positivt, men eleverna måste också lära sig att använda dem. Det är inte heller fel
om man kan ordna studieplatser på alla bibliotek, så att det finns möjlighet att sitta där med datorn
för att samtidigt kunna söka information från både tryckta och digitala källor på ett smidigt och
naturligt sätt.
”Andra medier” kan dels vara tidskrifter som även de kan användas inom många ämnen (inte
minst faktaämnen), men det kan också handla om olika typer av ljud- och talböcker. Dessa är bra
för många elever, dels för de med lässvårigheter men också för elever som har svårt att koncentrera
sig på att själva läsa en längre berättelse. Vid båda situationerna kan man med fördel komplettera
med den tryckta boken för att eleven ska kunna följa med i texten.
Det tredje kravet Skolinspektionen ställer är att skolans bibliotek ska vara anpassat efter elevernas
behov för att kunna främja språkutvecklingen och inbjuda till läsning.
Också här finns förbättringsområden på skolorna som handlar om att förbättra bestånden samt att i
högre grad arbeta med lässtimulerande åtgärder. Det kan vara olika litteraturprojekt eller teman
kring läsning men också att arbeta mer med att hjälpa eleverna att hitta lämplig litteratur. Detta är
framför allt viktigt för elever med olika typer av läs- och skrivsvårigheter som behöver få hjälp att
hitta en bok som är både intressant och som har rätt svårighetersgrad, antingen lättläst för att kunna
läsa själv eller en bok att lyssna på. Många av skolorna skulle med fördel kunna arbeta mer aktivt
med inköp av lättlästa böcker, ljud- och talböcker samt med att registrera elever för egen
nedladdning av böcker hos MTM.
Man kan också närma sig Skolinspektionens krav genom att arbeta med bibliotekslokalen och
göra denna mer anpassad efter elevernas behov och på så sätt inspirera barnen till läsning. Det kan
vara åtgärder som att fräscha upp lokalerna och att strukturera bokbestånden så att det blir lättare för
eleverna att hitta det de söker. Det kan handla om små förbättringar i alltifrån genremärkning och
tydligare skyltar till att registrera medierna i Freelib och ordna en sökdator till varje skola, så att
eleverna själva kan söka efter böcker. Som nämndes tidigare menar också Kungliga biblioteket att
detta är ett krav för att skolbiblioteken ska fungera – att man har en bibliotekskatalog där beståndet
finns inlagt.
Att förbättra skolbibliotekssituationen i kommunen är möjligt via en rad olika åtgärder. Nedan följer
därför några förslag som är tänkta att fungera som underlag för fortsatta diskussioner om olika
förbättringsmöjligheter.
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Förslag på utvecklingsmöjligheter
För att förbättra skolbiblioteksverksamheten i Hörby kommun på ett sätt så att den blir bättre
anpassad efter elevernas behov samt tydligare lever upp till de krav Skolinspektionen ställer, finns
en rad olika idéer och möjligheter. Jag har valt att presentera tre olika varianter av
utvecklingsmöjligheter som ligger på tre olika nivåer. Tanken är att endast presentera förslag som
Skolinspektionen godkänner även om det såklart inte kan lämnas några garantier för detta. Dock
ökar givetvis chanserna för att bli godkänd ju mer man förbättrar sin skolbiblioteksverksamhet. Det
gäller också att komma ihåg att om man nöjer sig med lägstanivån, finns alltid risken att man
ständigt ligger på marginalen och att man ändå blir tvingad att ”höja ribban” vid Skolinspektionens
kommande granskning eller om kraven på skolbibliotek förstärks.
I samtliga tre nivåer ingår självklart förbättringen att man börjar värdesätta sin
skolbiblioteksverksamhet och se möjligheterna med denna. Skolbiblioteken ska skrivas in i
verksamhetsdokumenten på skolorna samt ingå i planering och undervisning på ett tydligare vis än
vad som görs i nuläget. Alla alternativen innefattar biblioteksutbildad personal, om än i olika hög
utsträckning. I samtliga fall bör dock tjänsten/tjänsterna ligga under folkbiblioteket och utgå
därifrån.
Det ska även föras fram att inga större förändringar egentligen är nödvändiga på Georgshillsskolan
då man redan i nuläget har en välfungerande skolbiblioteksverksamhet där biblioteket är öppet och
bemannat större delar av skoldagen och man har ett bra bokbestånd och en väl tilltagen budget.
Dock bör man även på denna skola fundera över vilka vinster som finns med fackutbildad
skolbibliotekarie som kan integrera biblioteket i undervisningen samt arbeta i större utsträckning
med högstadieeleverna som man i nuläget inte riktigt når. Ett annat alternativ är att fortbilda och
öka arbetstiden för den nuvarande bibliotekspersonalen på skolan.
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Nivå 1
Basnivån innebär att resurserna enbart läggs på de områden där de behövs som allra mest. Detta
handlar om att förbättra skolornas bokbestånd (framför allt gällande facklitteraturen), att avsätta
arbetstid för lärarbibliotekarierna samt att tillsätta en bibliotekarietjänst i kommunen som har ansvar
för att Freelib fungerar och utvecklas samt för att elever med läs- och skrivsvårigheter registreras
för egen nedladdning av talböcker hos MTM.
Konkret ser nivå 1 ut såhär:
 En bibliotekarie anställs på halvtid för att ansvara för Freelib, sköta registrering av elever
hos MTM samt för att ha en sammanhållande roll kring kommunens
skolbiblioteksverksamhet och vara ett stöd för lärarbibliotekarierna.
 Bokbestånden på skolorna förbättras genom att:







De skönlitterära bestånden gallras och förbättras med 1-2 nya böcker/elev.
Det köps in 100 nya fackböcker (150 på Frostaskolan) per år och gallras ut nästan
lika många. Detta görs årligen under en femårsperiod.
Litteraturen registreras i Freelib och CiCo20 installeras för in- och utlån.
Ett gemensamt bestånd av böcker på utländska språk köps in och får cirkulera
mellan skolorna.
Rutiner för registrering av elever hos MTM arbetas fram.
Det årliga mediebeståndet höjs till minst 100:-/elev.

 Arbetstid avsätts för lärarbibliotekarierna ute på skolorna till:
 5 timmar/ vecka på de mindre skolorna
 10 timmar/ vecka på Älvdalsskolan
 20 timmar/ vecka på Frostaskolan samt Georgshillsskolan
I denna modell väljer man alltså att utveckla de egna skolbiblioteken genom att förbättra
bokbestånden samt att förbättra verksamheten via de lärarbibliotekarier som finns på skolorna. För
att detta ska fungera krävs att lärarna ges avsatt tid att ägna sig åt biblioteksarbete samt att de får
fortbildning för att öka sina kunskaper inom området. Man arbetar också med att förbättra
samarbetet mellan kommunens skolbibliotek i frågor om bestånd, arbetsmaterial,
litteraturkunskaper etc.
I den här nivån köper man även in en halvtidstjänst från folkbiblioteket som ansvarar framför allt
för Freelib samt MTM. Tjänsten som samordnare fungerar även som ett nav som utgår från
folkbiblioteket men som finns tillgänglig för alla skolor. Då lärarbibliotekarierna saknar utbildning
och till stor del även erfarenhet av biblioteksverksamhet, kan samordnaren fungera som ett stöd i
olika praktiska frågor. Tjänsten fungerar dels som en länk mellan folkbiblioteket och skolorna, dels
som en länk mellan de olika skolbiblioteken för att underlätta samarbetet dem emellan.
Skolbibliotekssamordnaren ansvarar även för ett gemensamt bestånd av utländsk litteratur.
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CiCo står för Check in/ Check out och är en specialklient kopplad till bibliotekssystemet som installeras på en dator i
biblioteket och som gör att eleverna själva kan sköta utlån och återlämning med sitt lånekort och pinkod.

30

Grundbulten i att förbättra och utveckla skolbiblioteken är att de behöver tas på allvar på skolan och
värdesättas genom att man utarbetar en plan med kontinuerlig uppföljning på hur biblioteket kan
fungera som en del i skolans verksamhet. I denna nivå kommer bokbussen inte längre att köra ut till
skolorna utan skolorna kommer istället att erbjudas klassbesök och bokprat på folkbiblioteket med
utgångspunkt i den kommande Kulturgarantin.

Nivå 2
Här strävar man högre än nivån tidigare och nivå 2 omfattar:
 Samtliga kriterier för nivå 1.
 Bibliotekarietjänsten blir heltid.
 Bokbussturer går varje vecka till småskolorna.
 Bussen görs mer anpassad till skolbesök.
 Satsningen på bokbeståndet ökar, såväl i aktualiseringen av beståndet som i det årliga
medieinköpet.
Förbättringen från den tidigare nivån ligger alltså framför allt i att bokbussen används och utvecklas
för att kunna utnyttjas av de fyra små skolorna på landet där man inte har möjlighet att gå till
folkbiblioteket samt har svårare rent ekonomiskt att på egen hand ordna god
skolbiblioteksverksamhet. Dessa skolor kommer i den här nivån få tätare bokbussturer, förslagsvis
klockan 8-12 en förmiddag i veckan.
Bokbussen utvecklas i den här nivån för att bättre kunna fungera som ett komplement till de mindre
skolbiblioteken. Förutom de tätare turerna kan även bokbussens verksamhet omfatta bokprat, viss
undervisning och ett förbättrat samarbete mellan bibliotekarien och lärarna/eleverna. Under den
förmiddag som bussen finns på skolan skulle man ha möjlighet att ge elever och lärare god hjälp i
såväl det pedagogiska arbetet som i arbetet med läslust. Under återstående dagar i veckan skulle
skolans elever och personal dock vara hänvisade till det egna skolbiblioteket som då ofta saknar
personal. De rent basala sysslorna som in- och utlån kan då ske via tidigare nämnda CiCo.
Att även förbättra bokbeståndet i skolans bibliotek är en förutsättning om man vill höja läslusten
och göra litteraturen attraktiv. Detta behöver dock inte göras i lika hög grad då man har bokbussen
på täta besök, som om man helt skulle behöva förlita sig på sitt eget skolbiblioteksbestånd.
Bibliotekarietjänsten utökas i den här nivån till heltid för att även kunna täcka bokbussturerna
I den här nivån tillkommer dels kostnaden för den ökade bibliotekarietjänsten, dels för kostnader
som tillkommer för bokbussen. För att de tätare turerna ska gå att få i stånd krävs att man investerar
i en körkortsutbildning för lastbilskort eftersom arbetstiden för folkbibliotekets chaufför inte kan
täcka även skolturerna. Vid ett eventuellt avtal kring utökade skolturer kommer även den nya
bokbussen som är planerad att köpas in 2016, att anpassas för att bättre kunna serva skolorna genom
t.ex. lösa vagnar som enkelt kan rullas in och ur bokbussen så att man under skolturer kan ha ett
större bestånd av barn- och ungdomslitteratur. Kostnaden för denna anpassning kommer då att
läggas till de driftskostnader som skolorna står för i denna nivå. Folkbiblioteket står för
lönekostnader för bokbusschaufför samt för stora delar av bokbeståndet.
De utökade bokbussturerna är inte tänkta att innefatta de två största skolorna eftersom man har
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bättre ekonomiska möjligheter för att ombesörja egna skolbibliotek. Gällande Älvdalsskolan kan
man diskutera i fall det är intressant att ha bokbussen på besök eller om man istället skulle önska att
bibliotekarien utgick från deras eget skolbibliotek en förmiddag i veckan. På detta vis kanske man
även skulle kunna få mellanstadiets lärare att bli mer involverade eftersom de i nuläget valt att inte
alls ta sina klasser till bokbussen.
.
Även i den här modellen krävs givetvis att man värdesätter och använder sina skolbibliotek genom
att se dem som en pedagogisk funktion värd att förbättra genom en höjd budget till lokal och
bestånd samt att det involveras i undervisning, planeringen och i skolans verksamhetsdokument.

Nivå 3
På den här nivån har man höjt ribban ytterligare. För att nå till nivå 3 krävs:
 Samtliga kriterier för nivå 1.
 Två heltidsanställda skolbibliotekarier som ansvarar för varsitt rektorsområde.
 Betydligt större satsning på skolbibliotekens egna mediebestånd.
 Upprustning av de egna skolbiblioteken gällande möblemang, inventarier etc.
På så vis har man två skolbibliotekarier i kommunen som utgår från folkbiblioteket men ofta finns
på plats ute i skolorna. Förslagsvis skulle varje skola kunna ha en förmiddag samt en eftermiddag i
veckan då man hade skolbibliotekarien på plats. Under dessa bestämda tider kan eleverna gå till
biblioteket och få anpassade boktips, hjälp med egen nedladdning av talböcker, bokprat och
eventuellt vissa lektioner i informationssökning, källkritik, bibliotekskunskap etc. Utlån och
återlämning sker via CiCo vilket gör att eleverna alltid har möjlighet att använda bokbeståndet.
Lärarbibliotekarien har med sina avsatta timmar även viss möjlighet att vara behjälplig i biblioteket
under en del av den tiden då man inte har skolbibliotekarien på plats. Då den avsatta arbetstiden är
högre på de större skolorna, har man oftare biblioteket bemannat än på småskolorna. Detta är viktigt
också för att Frostaskolan och Georgshillsskolan inte har öppet på skolbiblioteken när de är
obemannade.
Genom den här satsningen med anställd personal i kombination med förbättrade bestånd och lokaler
samt tydliggörande av skolbiblioteket som pedagogisk funktion i undervisningen, har man lättast att
uppnå skollagens krav. Man kan då klara av att ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek som är en
del i deras undervisning och som de kan använda kontinuerligt. En fackutbildad bibliotekarie kan
ordna ett aktuellt bestånd av såväl skön- och facklitteratur som digitala medier. Med en anställd
skolbibliotekarie kan elever med läs- och skrivsvårigheter vända sig till biblioteket för att få hjälp
med egen nedladdning från MTM samt ges stöd i att hitta böcker som passar såväl intresse som
svårighetsgrad. Även de högpresterande eleverna som läser mycket, kan med hjälp av en
skolbibliotekarie utbyta tips om litteratur och på så vis stimuleras vidare i sin läsning.
På den här nivån bör man kunna förvänta sig ännu mer av de egna bokbestånden eftersom man
inte längre använder bokbussen utan istället utgår från de egna skolbiblioteken. Bokpoolen på
Hörby bibliotek kan dock utnyttjas maximalt i och med att skolbibliotekarierna utgår från
folkbiblioteket, vilket underlättar logistiken mycket. Att varje skolbibliotekarie ansvarar för flera
skolor är tidsbesparande t.ex. då man kan köpa in böcker till alla skolor samtidigt, använda samma
bokprat på flera skolor samt enkelt kan transportera böcker mellan skolorna i de fall man vill låna
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från varandra. Förutom tjänstgöring på skolorna har skolbibliotekarierna även systemansvar för
Freelib vilket underlättas av att de även själva använder systemet ute på skolorna.
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Utveckling av förslagen
I tidigare avsnitt om förslag på olika förbättringsmöjligheter gällande skolbiblioteksverksamheten
nämndes åtgärder inom olika områden. Nedan beskrivs dessa förslag ytterligare för att skapa en
tydligare bild av vad de kan innebära.

Värdesätt skolbiblioteken
Ett stort problem för flera av skolbiblioteken i kommunen är att de inte värdesätts. Pedagogerna
som ansvarar för verksamheten har sällan avsatt arbetstid till detta och budgeten är stram. Detta gör
att man lätt får känslan att skolbiblioteken inte värderas särskilt högt utan mest är något som ”bara
ska finnas” och som på något vis ska kunna fungera av sig själv. Skolbiblioteken är ofta enbart rum
med böcker i och har sällan eller aldrig någon pedagogisk funktion i undervisningen och i elevernas
måluppfyllelse. Om man inte ändrar detta synsätt kommer skolbiblioteken aldrig bli levande
verksamheter utan förbli boksamlingar. Väljer man istället att se skolbiblioteken som en tillgång
och som en pedagogisk resurs har man mycket att vinna, såväl i en trevligare skolmiljö som i en
rikare undervisning, större andel läsande elever och sannolikt även högre studieresultat21.
Men för att uppnå detta krävs att man ändrar sitt synsätt. Skolbiblioteket behöver involveras i
verksamheten och undervisningen, i planeringen och i olika projekt. Det behöver skrivas in i
skolans verksamhetsplan. Skolbiblioteken kan bli en resurs att räkna med och ställa krav på. Med
konkreta strategier och styrdokument kan man sätta upp mål för det man vill få ut av biblioteket.
Genom att årligen ta ut statistik kring utlån, besök och användning kan man se hur
utvecklingsarbetet tar form. Genom regelbundna utvärderingar hos personal och elever kan man
arbeta för att ständigt förbättra skolbiblioteket och se vad som fungerar och vad man behöver arbeta
vidare med.

Anställ skolbibliotekarier
Samtliga skolor i kommunen skulle vinna mycket på att anställa fackutbildade skolbibliotekarier.
Detta är givetvis mer självklart desto större skolan är men faktum är att detta skulle kunna ordnas
även på de små skolorna, om än i mindre tidsomfattning. Då kan det istället handla om en eller två
dagar i veckan då man väljer att bemanna skolbiblioteket. Detta är något som bland annat gjorts i
Örkelljunga, som precis som Hörby är en kommun med flera små byar och mindre skolor. Här har
man valt att bemanna alla skolor i kommunen med fackutbildad bibliotekarie, också den minsta
skolan med ca 25 elever har fått detta, om än bara 5 timmar/vecka.22
Att tillsätta fackutbildade bibliotekarier istället för lärare har flera fördelar. Man får på så sätt en
kompetens som grundats i en flerårig utbildning inriktad på biblioteksarbete vilket missas då man
istället väljer en lärare till tjänsten. Att detta ändå är något som valts på alla Hörbys skolor är
anmärkningsvärt då man knappast skulle valt det omvända scenariot – att tillsätta en lärartjänst med
en bibliotekarie. Kanske har det sin grund i bristande kunskaper om vad som egentligen ingår i
bibliotekariens kompetens och vad denna kan erbjuda för skolans värld? För att nämna några
exempel kan utbildade skolbibliotekarier bidra till att eleverna läser mer, får bättre läsförståelse, blir
21

Lonsdale, Michele (2003). Impact of School Libraries on Student Achievement: a Review of the Research. Tillgänglig:
http://www.asla.org.au/site/defaultsite/filesystem/documents/research.pdf [2014-08-28].
22
Örkelljunga kommuns hemsida: http://www.orkelljunga.se/kultur-och-fritid/bibliotek/skolbibliotek/.
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mer kunniga inom informationssökning samt får bättre resultat på proven23.
Genom att anställa en fackutbildad bibliotekarie på skolan kan man också skapa en bredare
kompetensgrund då man involverar olika professioner i undervisningen, vilket kan ge nya
synvinklar, idéer och faktiskt också förbättra elevernas undervisning24.
Det är inte heller omöjligt att tänka sig att det kan finnas en ekonomisk vinst i att anställa
utbildade bibliotekarier, istället för en extra kostnad. Detta eftersom bibliotekariens utbildning och
erfarenhet av bibliotekssysslor leder till att mycket av arbetet kan göras effektivare och blir mindre
tidskrävande. Det ”sitter i ryggmärgen” på ett annat vis samtidigt som man får mycket på köpet hos
en bibliotekarie, i allt från litteraturkännedom och gallringstekniker till systemkunskaper och
erfarenhet från olika lässtimulerande projekt.
Att välja en skolbibliotekarie istället för en lärarbibliotekarie har också den icke-betygssättandeaspekten. Eftersom en skolbibliotekarie inte sätter betyg på eleverna finns det möjlighet att utveckla
en annan kontakt med dem. Allt mer kan fokuseras på lusten att läsa och inte på att läsa för att nå ett
visst betyg, vilket många skolbibliotekarier vittnar om. Nevin Semovski på Vårboskolan i Arlöv
säger i en artikel: ”Nu slipper jag bedöma eleverna, det ger dem frihet att prata med mig på ett annat
sätt. När jag var lärare kunde de komma med en tjock bok för att de trodde att det skulle ge högre
betyg, nu väljer de mer sådant de verkligen vill läsa”.25

Satsa på skolbibliotekssamordnare
En skolbibliotekssamordnare i form av en utbildad bibliotekarie i kommunen kan ansvara för större
frågor kring biblioteken på skolorna såsom bibliotekssystemet Freelib som det ofta råder osäkerhet
kring. I nuläget betalar skolorna för systemet trots att det inte sällan saknas kunskaper för att kunna
använda det. Hörby bibliotek får därför många frågor kring problem med systemet, vilket det inte
alltid finns tid eller resurser att kunna prioritera. De systemansvariga på folkbiblioteket menar också
att Freelib saknar flera grundläggande funktioner och att skolorna skulle ha betydligt större nytta av
att byta system till förslagsvis Skolpub, som skulle kunna effektivisera och förbättra
biblioteksarbetet ute på skolorna. Detta är dock inget som Hörby bibliotek kan vara ett stöd i utan
det skulle bli upp till skolorna att själva ordna ett sådant systembyte, t.ex. via en
skolbibliotekssamordnare.
Tjänsten skulle även kunna fungera som ett stöd för lärarbibliotekarierna ute på skolorna. Det kan
handla om hjälp och stöd i urval, gallring i bestånden samt fjärrlån av litteratur från andra bibliotek.
Andra arbetsuppgifter skulle kunna vara att ansvara för MTM och för att elever med läs- och
skrivsvårigheter registreras för egen nedladdning och även inköp och samordning av ett gemensamt
bestånd av böcker på utländska språk. I den nya bibliotekslagen (2013:801) som trädde i kraft 1
januari 2014 och som även omfattar landets skolbibliotek, förs två särskilt prioriterade grupper fram
som biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet. Detta handlar dels om personer med olika
funktionsnedsättningar som bl.a. ska få hjälp med tekniska hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig
information, dels om personer med annat modersmål än svenska som ska erbjudas litteratur på
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utländska språk26. Detta är en brist på samtliga skolbibliotek i kommunen och skulle med fördel
kunna ordnas genom ett gemensamt bestånd av litteratur inom de olika modersmålen.
Beroende på tidsomfattningen skulle en skolbibliotekssamordnare också kunna arbeta med
läsfrämjande åtgärder på skolorna såsom bokprat eller planering av olika läsprojekt. En sådan tjänst
kan med fördel utgå från Hörby bibliotek och ”bokas” in på de olika skolorna efter behov och
önskemål.
Fördelarna med en skolbibliotekssamordnare är många. Tjänsten ger ett ”samlat grepp” om
kommunens skolbiblioteksverksamhet. Modellen finns i flera kommuner där det fungerar med bra
resultat. Samordnaren ger trygghet och stöd åt de ansvariga pedagogerna ute på skolbiblioteken,
särskilt i de fall de saknar bibliotekskunskaper. Det innebär en avlastning för folkbiblioteket som i
nuläget ofta får ansvar för och frågor kring Freelib ”i knäet”. Det fungerar även som en naturlig
länk mellan folkbiblioteket och skolan samt mellan de olika skolbiblioteken i kommunen. Om
tjänsten placeras på folkbiblioteket undviker man problemet med att personen blir ”präglad” av en
viss skola.

Ordna arbetstid och fortbildning
Oavsett om man väljer att anställa en utbildad bibliotekarie eller låta en lärare ha ansvar för
skolbiblioteket, behövs det tid och kunskaper för att få detta att fungera. I nuläget har ingen av de
ansvariga på skolbiblioteken utbildning i biblioteksvetenskap och det krävs fortbildning så att
kunskaperna och kompetensen ökar hos de ansvariga. Det kan vara enskilda föreläsningar om arbete
på skolbibliotek eller en längre högskolekurs för skolbibliotekarier (som ofta kan läsas på deltid och
distans). Det kan också röra sig om kurser i barn- och ungdomslitteratur, i tekniska hjälpmedel etc.
Det krävs också avsatt arbetstid för att kunna sköta skolbiblioteket vilket flera lärarbibliotekarier
helt saknar i nuläget. Detta är också det absolut främsta problemet som de intervjuade
lärarbibliotekarierna fört fram under intervjuerna. De förklarar ofta att ambitionerna och idéerna
finns där men att tiden saknas vilket gör att man inte ens hinner med de mest grundläggande
bibliotekssysslorna.
Att ge lärarbibliotekarierna avsatt arbetstid att sköta biblioteket visar att man värdesätter deras jobb
och med tid avsatt finns också möjlighet att förbättra och utveckla skolbiblioteken. Även om det i
ett första skede inte handlar om så många timmar, kan det kanske i alla fall räcka till att få bättre
ordning på hyllorna, hålla något bokprat eller skylta med några nya böcker. Att höja kompetensen
kring biblioteksarbete hos de ansvariga stärker deras pedagogiska roll i biblioteket och bidrar med
nya idéer och förbättrade möjligheter angående skolbiblioteket. Det är inte heller omöjligt att
förbättrad kompetens kan leda till ett mer effektivt och tidsbesparande arbete då personen blir mer
kunnig inom området.
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Förbättra lokaler och bestånd
I många av skolorna kan man arbeta mycket med biblioteksrummet så att det blir roligare och mer
inbjudande. Detta kan handla om att förbättra utrymmet genom att ordna studieplatser samt fräscha
upp och förnya lokalen så att den på ett bättre vis inbjuder till läslust och lockar fram ett
litteraturintresse. Det kan röra sig om att måla om rummet eller investera i roliga läsvänliga möbler.
På vissa skolor bör man dessutom fundera över bibliotekets placering. Kanske skulle det finnas
fördelar med att flytta det till ett annat rum som är ljusare eller som ligger mer centralt i skolan.
Ofta är boksamlingarna placerade i trånga utrymmen och skulle må bra av att flyttas till större
lokaler eller utvidgas genom att man använder sig av ett närliggande rum eller av en öppen yta
utanför biblioteket där man skulle kunna placera en snurra med boktips eller ett tidningsställ.
Man kan också arbeta med lokalen genom att förbättra skyltningen så att eleverna har lättare att
hitta det de söker. Det kan handla om att genremärka böcker, att göra tydligare och enklare skyltar
som visar var olika litteratur finns och att tipsa om böcker inom olika teman. En annan idé är att
ordna en skiss eller karta över hur böckerna står i biblioteket. Man kan också jobba mer med att
ordna visningar av skolbiblioteket för eleverna och ha genomgång vid starten av varje läsår eller
termin. Detta kan gärna göras i mindre grupper så att man också kan ha tid att prata med varje elev
om dess intresse och på så sätt bli mån om att hitta passande litteratur till varje enskilt barn eller
ungdom.
Man bör också strukturera bokbestånden och registrera litteraturen i Freelib så att eleverna själva
kan söka och se om en viss bok finns inne på skolan, alternativt reservera den till bokbussen. Att
köpa till Freelib-komponenten CiCo gör att man alltid kan ha igång en dator i skolbiblioteket där
eleverna lätt kan sköta utlån och återlämning på egen hand.
Gällande beståndet behöver samtliga skolor förbättra sina bokbestånd genom att gallra ut föråldrad
litteratur och köpa in nytt, särskilt gällande facklitteraturen men också skönlitteraturen där de nya
titlarna lätt döljs bland äldre böcker som ingen längre lånar. Det handlar också om att satsa på andra
medier såsom ljud- och talböcker samt att varje skolbibliotek bör ha datorer för skolarbete. Genom
att ha ett skolbibliotek med en stor andel gamla och slitna böcker skickar man signaler till eleverna
att läsning och litteratur inte är särskilt intressant utan snarare något förlegat som de inte behöver
ägna uppmärksamhet åt. Om man istället anser att det är viktigt att eleverna på skolan blir bättre
läsare måste man satsa på läslust och genom att visa att läsning och litteratur kan vara lustfyllt.
Detta är betydligt enklare med ett fräschare bestånd som lockar eleverna att stiga in i böckernas
värld. Man bör också arbeta med att låta eleverna utveckla sin läslust genom att tipsa andra om det
de läst, vilket många barn och ungdomar uppskattar. På så sätt värdesätter man deras upplevelser
och visar att man tycker att deras åsikter är viktiga. Detta kan ordnas genom att eleverna kan sätta
bra böcker på speciella tips-hyllor, skriva boktips att sätta på väggen, samla i en pärm eller kanske
genom att man ordnar en blogg med boktips.
För att förbättra fackbeståndet kan man med fördel inbegripa också andra lärare på skolan än de
med biblioteksansvar. De här lärarna behöver uppmuntras ytterligare i att lämna förslag på litteratur
i sina ämnen, kanske utifrån en katalog eller lista där de enkelt kan kryssa för vad de vill ska köpas
in. Detta skulle kräva mindre ansträngning av ämneslärarna och de skulle förhoppningsvis kunna se
det som en möjlighet att få in aktuell litteratur i sitt ämne. Detta kan röra sig om facklitteratur men
också skönlitterära böcker inom vissa teman som fungerar bra i många ämnen, som historia,
religion, samhällskunskap, geografi osv. där man med rätt skönlitterära bok kan få fram intressanta
och givande diskussioner i nästan vilket ämne som helst. Det kan t.ex. röra sig om att komma som
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flykting till ett nytt land, vilket kan användas i alla nämnda ämnen.
En annan sak som ett välfungerande skolbibliotek kan erbjuda (helst med en stöttande, närvarande
skolbibliotekarie på plats) är att vara ett lugnt rum. Vissa elever på skolor med fungerande
skolbibliotek uttrycker det som en ”oas” i den annars högljudda och turbulenta miljö som skolan
annars lätt kan vara27. Detta är något att ta hänsyn till, inte minst med tanke på de allt större
klasserna vilket gör att tiden i skolan kan vara nästintill outhärdlig för vissa elever. Kan man
utveckla skolbiblioteksrummen till lugna, trygga platser där man kan fokusera och stänga ute annat
ljud, skulle detta vara till stor hjälp för många elever, dels under lektionstid men även under raster,
håltimmar samt stunden före och efter skolan.

Förbättra samarbetet mellan skolbiblioteken
Ett förbättrat och utvecklat samarbete mellan de olika skolbiblioteken och de lärarbibliotekarier som
arbetar där, skulle kunna spara såväl tid som resurser. Detta kan handla om att utbyta tips och stöd,
att dela arbetsmaterial och att låna ut böcker från sina respektive bestånd till varandra. Enstaka
boktitlar brukar kunna skickas med internposten, vilket är både snabbt och smidigt. Samarbetet kan
också innebära att man ordnar ett gemensamt bestånd av t.ex. böcker på utländska språk. Detta kan
dels vara böcker till undervisning i de vanliga skolspråken men också på elevers modersmål. Det
här är, som tidigare nämnts, något som saknas trots att vissa skolor har stor andel elever från andra
länder. En lösning skulle därför kunna vara att man ordnar ett gemensamt bestånd mellan skolorna
eftersom man då har möjlighet att få ett bredare utbud. Böckerna kan sedan cirkulera mellan skolans
olika bibliotek, exempelvis med bokbussen.
Det finns även flera andra fördelar med att utöka samarbetet mellan kommunens olika skolbibliotek.
På detta vis kan man spara både tid och resurser genom att använda sig av varandras arbete och
idéer. Det kan till exempel handla om en gemensam portal eller blogg för boktips, såsom de
ansvariga för skolbiblioteken i Kävlinge kommun gjort. I Kävlinge finns sex anställda
skolbibliotekarier fördelade på kommunens elva grundskolor. På bloggen ”Biblioteksbubbel”28
lägger de gemensamt upp boktips för elever, lärare och andra intresserade.
Samarbetet kan också handla om en sådan enkel sak som att ordna en gemensam mapp på
arbetsnätet där man delar mallar, dokument, bilder, tävlingar, lektionsmaterial osv. Med Hörby
kommuns nya arbetsnät har man också möjlighet att förenkla arbetet genom att ha gemensamma
projekt och genom att hålla en tätare kontakt och ge varandra stöd och tips via chatprogrammet
Lync.
Man skulle också kunna tänka sig att man anordnade en form av ”bokpratsturné” där
lärarbibliotekarier som läst olika böcker kunde bokprata tillsammans på varandras skolor. På så vis
skulle man kunna spara mycket tid och ändå ge eleverna tips på litteratur även om man inte själv
hunnit läsa allt.
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Upprätta avtal med Hörby bibliotek
Oavsett vilken nivå som väljs innebär det att skolorna köper in tjänster från folkbiblioteket, vilket
bör regleras genom tydliga avtal. Detta rör sig framför allt om den/de bibliotekarietjänst/-er (50%,
100% eller 200% beroende på vilken nivå man väljer) som tillsätts på folkbiblioteket och som
skolan bekostar. I Kungliga bibliotekets skrift Skola + bibliotek = skolbibliotek – Formaliserat
samarbete mellan folkbibliotek och skola29 beskrivs fördelarna med att upprätta tydliga avtal för att
komma tillrätta med frågor kring ansvarsfördelning och ekonomi mellan skolan och folkbiblioteket.
Det är också viktigt att ta med konkreta och mätbara mål som görs väl förankrade i hela
skolorganisationen.
Under flertalet år tillbaka har folkbiblioteket i Hörby arbetat mycket ut gentemot skolan och
erbjudit t.ex. gratis klassbesök med jämna mellanrum där såväl bokprat som biblioteksvisning och
ibland även sökövningar ingått. Från hösten 2014 har detta ändrats på så vis att klassbesöken har
kortats och nu enbart fokuserar på bokprat samt möjlighet för eleverna att låna böcker. Detta
eftersom det upplevts som lönlöst att undervisa i bibliotekskunskap under en halvtimmes tid vart
tredje år när detta sedan inte följs upp på de egna skolbiblioteken. Det här innebär att skolorna i
framtiden själva måste ta ansvar för att eleverna ges de bibliotekskunskaper som efterfrågas i
läroplanen. Även bokbussturerna som idag går till sex av sju kommunala skolor kommer att
avvecklas om inte skolorna är beredda att till viss del bekosta dessa.
I kommunen har man också påbörjat arbetet med att utveckla en ”Kulturgaranti” som ska bli
obligatorisk för Hörbys alla kommunala skolor för att säkerställa att alla elever ges samma
rättigheter att få ta del av olika typer av kulturupplevelser. Folkbiblioteket kommer att finnas med
som en del av garantin och man kommer på så vis förstärka den verksamhet som finns på Hörby
bibliotek gentemot skolorna.

Utveckla bokbussen
I nuläget kör bokbussen till sex av Hörbys sju kommunala skolor och besöken är högt uppskattade.
Att utveckla detta samarbete kan vara en möjlighet för att förbättra skolbibliotekssituationen,
framför allt för de mindre skolorna på landet. Detta skulle kunna anpassas efter varje skolas
önskemål, behov och resurser och kan t.ex. handla om bokbussturer varje vecka, hopplockande av
temalådor till undervisningen, bokprat samt lektioner i bibliotekskunskap, informationssökning,
källkritik eller nätsäkerhet.
I nuläget används bokbussen flitigt på sex av skolorna, vilket intervjuerna vittnar om. Det talas
om att eleverna lånar travar med böcker och detta stämmer – för vissa elever. För andra elever (de
som inte är särskilt intresserade av läsning eller som helt enkelt tycker att det är svårt av olika
anledningar) är det helt annorlunda, vilket vi som arbetar på bokbussen kan vittna om. Som lärare
blir man såklart överlycklig av alla elever som lånar och läser mycket men man har en tendens att
glömma bort de som faktiskt inte gör det. Bokbussen har ett minst sagt begränsat utrymme och det
blir fort väldigt fullt när en klass på 20 elever ska hitta bland böckerna. Många vet exakt vad de vill
ha och på vilken hylla det står. Om något inte finns beställer de boken till nästa gång samtidigt som
de lånar flera andra böcker som de också velat läsa. De frågar ofta om tips på böcker och ger förslag
till varandra. Läslusten och ivern strålar och såväl läraren som bibliotekspersonal ler nöjt. Detta
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brukar röra sig om fyra-fem elever per klass. Även många av de andra eleverna som inte är lika
inbitna bokslukare, brukar hitta något som passar. Kanske blir det inga travar att tala om men en
eller två böcker och kanske en traktortidning slinker med.
Men sen finns det de där andra eleverna. De som läraren mer eller mindre måste tvinga med ut till
bokbussen. De som sedan sitter där och väntar medan klasskompisarna blir klara en efter en och går
in med sina boktravar. De som håller sig på avstånd från bokhyllorna som om böckerna skulle
kunna bitas och som inte ens bryr sig om att bläddra bland böckerna utan håller blicken hårt fäst i
golvet.
Besöken i bokbussen brukar vara cirka 20 minuter per klass. Detta innebär att i snitt har
personalen på bokbussen en minut per elev för att hjälpa till med att hitta rätt bok samt låna ut den.
När de andra 19 eleverna blivit klara och gått tillbaka till klassrummet, brukar det ofta sitta kvar en
ensam elev. Då är det alltså ungefär en minut tills nästa klass ska komma. Som bibliotekarie frågar
man eleven vad hen tycker om att läsa eller har för intressen varpå eleven oftast rycker på axlarna
och mumlar ett ”vet inte”. Läraren stampar otåligt och uppmanar att skynda på. Då sträcker eleven
ut handen och drar på måfå ut en bok ur tråget med faktaböcker. Den kan handla om bilar eller
Titanic eller vilda djur. Det spelar ingen roll. Hen måste ju låna något. För alla måste ha en
bänkbok. Eleven lånar boken och går ut. Varken läraren eller bibliotekarien ler. Sen kommer nästa
klass och allt börjar om.
Bokbussen brukar komma fem gånger per termin till varje skola. Detta innebär att den här eleven
får ungefär fem minuters hjälp per termin med att hitta passande litteratur. Bokbussen fungerar
utmärkt som ett komplement till den egna skolbiblioteksverksamheten och då framför allt för de
elever som redan tycker om att läsa. Men de elever som ännu inte upptäckt läsglädjen, behöver
ägnas betydligt mer tid och uppmärksamhet än vad som är möjligt i nuläget.
Det finns både fördelar och nackdelar med användningen av bokbussen på skolorna. Bokbussen är
redan en etablerad verksamhet på skolorna och uppskattas av såväl elever som lärare. Eleverna
skulle ha möjlighet att vid flera tillfällen använda bokbussens bestånd och bibliotekariens
kompetens och de skulle inte heller behöva vänta lika länge på en reserverad bok. Såväl lärare som
elever skulle ha nytta av ett rikare innehåll med bokprat, temalådor och undervisning och detta
skulle bidra med läslust samt pedagogiska funktioner som inte är möjliga i dagsläget.
Svårigheterna ligger i grunden i att bokbussen saknar många av skolbiblioteksfunktionerna.
Utrymmet gör att det fort blir trångt och en stor del av beståndet består av vuxenlitteratur. Detta
hade kunnat lösas genom att skolorna deltar i inköpet av den nya bokbuss som är planerad att köpas
in 2016. Då hade man kunnat investera i en modell där man enkelt kan rulla in och ur bokvagnar
mellan bussen och biblioteket och på ett enkelt sätt anpassa beståndet beroende på bussturens
innehåll och målgrupp. Vagnarna med vuxenlitteratur hade kunnat rullas ut och istället hade man
kunnat öka antalet barn- och ungdomsböcker för skolturerna.
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Avslutning
Förhoppningsvis har denna rapport bidragit till en ökad förståelse om vad skollagens krav på
skolbibliotek innebär och vilka möjligheter det kan finnas med att värdesätta och förbättra
skolbiblioteksverksamheten i Hörby kommun. Detta inte enbart för att Skolinspektionen ska bli
nöjd vid sitt nästa besök eller för att det är ett lagkrav som ska efterföljas, utan också för att en
fungerande skolbiblioteksverksamhet kan bidra på en mängd vis till att barn och ungdomar når goda
studieresultat, höjer deras livskvalitet och ger dem bättre förutsättningar för framtiden. Genom att
satsa på skolbibliotek skickar skolan signaler till eleverna att litteratur och läsning är värdefullt och
roligt.
Genom litteraturen kan eleven få vara med om otroliga händelser och få chansen att känna en
mängd olika känslor. Läsningen kan bidra med igenkänning och med att få eleven att känna ”Det
där är ju jag! Precis så är det för mig!”. Eller kan den bidra med aha-upplevelser i hur andra
människor kan känna, tänka och leva ”Jaha? Kan det vara så också?”. Oavsett kan eleven få
chansen att prova olika världar och tankemönster. Hen kan vara med och fly från ett
koncentrationsläger under andra världskriget, uppleva pirret av den första kyssen, göra precis det
snygga fotbollsmålet hen alltid drömt om eller flyga tillsammans med andra drakar över ett
vidsträckt fantasilandskap. Oavsett om det är för att få skratta, gråta eller bita på naglarna av
spänning ska skolbiblioteket kunna erbjuda något som gör att precis varenda elev får chansen att
hitta läsglädjen och den där känslan av att man bara måste läsa ett kapitel till…
Läsning är en central förmåga i vårt samhälle och det är skrämmande att se resultaten i de senaste
årens studier om hur ungas läsförståelse blir allt sämre. En av de mest uppmärksammade
rapporterna på senare tid är PISA-studien30. Undersökningen visar att svenska 15-åringar presterar
lägre än genomsnittet inom samtliga tre kunskapsområden som granskats (läsförståelse, matematik
och naturvetenskap). I rapporten förklaras att elevernas läsförståelse har försämrats signifikant
under de senaste tio åren. Särskilt utmärkande är kunskaperna hos gruppen av lågpresterande elever
som på senare år har försämrat sina resultat i läsförståelse betydligt.
Färdigheterna som mäts i PISA-studien anses ha nära anknytning till vardagen och kunna spegla
hur väl ungdomarna är rustade att möta framtiden och vuxenlivet. Att ha goda kunskaper i
läsförståelse genom att kunna uppfatta det man läser och ställa sig kritisk till detta, fyller många
olika funktioner i samhället. Det kan vara allt ifrån att klara av att läsa byråkratiska texter från
myndigheter och veta vad det är för avtal man skriver under, till att kunna ställa sig kritisk till olika
politiska partiers åsikter, vilket är av yttersta vikt för att bli en engagerad medborgare som tänker
själv och som bidrar till att upprätthålla vårt demokratiska samhälle.
Hörby är en kommun med betydligt lägre del högskoleutbildade invånare än riksgenomsnittet 31, där
socialförvaltningen kämpar med ett enormt underskott och där elevernas studieresultat i
Skolinspektionens granskning beskrivs som ”anmärkningsvärt låga”32. Givetvis behövs en rad
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Ekonomifakta 2013. Din kommun i siffror: Hörby. Tillgänglig: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Regionalstatistik/Din-kommun-i-siffror/Oversikt-for-region/?region=1266&compare=1. [2014-08-27].
32
Skolinspektionen (2011) Beslut för grundskola – efter tillsyn av Frostaskolan F-6 i Hörby kommun. s. 2 Tillgänglig:
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åtgärder för att förbättra de olika situationerna och att utveckla skolbiblioteken löser självfallet inte
allt. Men det kan mycket möjligt vara en bra bit på väg. En förbättrad skolbiblioteksverksamhet kan
leda till bättre studieresultat, en trygg plats på skolan och ökade möjligheter att fler elever upptäcker
glädjen i att läsa vilket i sin tur kan bidra till att fler väljer att läsa vidare på högskola eller
universitet. I nuläget går det inte att överblicka vilka fördelar en satsning på skolbiblioteken kan ge,
utan det enda vi vet är hur det ser ut i dagsläget. Kanske är det lättare att tänka sig hur det kan bli
om vi inte förbättrar skolbiblioteken i kommunen. Sannolikheten att nästa PISA-studie kommer visa
på förbättrade resultat känns då inte särskilt hög. Så istället för att säga att vi inte har råd att satsa på
skolbiblioteken bör vi fråga oss om vi egentligen har råd att låta bli.

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=178474. [2014-08-27].
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Bilaga: Intervjufrågor
Allmänt

 Hur anser du/ni att biblioteksverksamheten överlag fungerar på er skola?
 Hur används biblioteket?
- av elever?
- av lärare?
 Vid vilka tillfällen används biblioteket?
 Hur ofta använder eleverna biblioteket?
 Vad erbjuder skolbiblioteket förutom boksamlingen?
- Datorer att surfa på?
- Möjlighet att lyssna på musik?
- Spela dataspel?
- Finns det tysta läsplatser/studieplatser?
- Finns trådlöst nätverk?
- Utställningsmöjligheter för eleverna?
- Annat?






Personal
Finns det någon som har ansvar för biblioteket?
Vilken roll/utbildning har personen?
Hur många timmar finns avsatta i veckan för biblioteksarbete?
Vilka arbetsuppgifter har personen?

Tillgänglighet

 Hur går man tillväga för att låna/lämna böcker på biblioteket?
 Vad finns det för öppettider?
-Bemannat /obemannat?
 Är det öppet på rasterna eller innan/efter skoltid?
 Var i skolan är biblioteket placerat?

Bestånd

 Hur stort medieanslag har skolans bibliotek per år? (Räkna inte in kostnader för läromedel.)
 Antal titlar i beståndet?
-Hur har de införskaffats?
-Är det ett aktuellt och relevant bestånd?
 Vilka olika typer av medier finns på biblioteket? (dagstidningar, tidskrifter, AV-media etc.)
 Erbjuds eleverna hjälp med att reservera/fjärrlåna böcker som inte finns på det egna
skolbiblioteket?
 Hur ser beståndet ut gällande:
-Skönlitteratur
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-Facklitteratur
-Ljudböcker, talböcker/Daisy
-Lättlästa böcker för elever med läs-och skrivsvårigheter
-Klassuppsättningar
-Undervisningslitteratur/läromedel för lärarna
-Vuxenböcker för personalen att låna privat

Läslust/ litteraturförmedling

 Hur arbetar ni med läslust på skolan/biblioteket?
-Finns några särskilda projekt? T.ex. Boktips, bokklubb, bokprat?
-Finns det lästid avsatt för den som är biblioteksansvarig?

Kontakt med lärarna/ del i skolans pedagogiska verksamhet
 Vilket samspel finns mellan biblioteket och lärarna i undervisningen/planeringen?
 Ges boktips/bokprat till lärare? (T.ex. böcker på olika teman/ämnen)
 Har biblioteket del i pedagogisk verksamhet gällande:
-Informationssökning/sökövningar?
-Källkritik?
-Biblioteksundervisning?
-Läsförståelse?
-Läxläsning?
-Hjälp med datorer eller läs-/surfplattor?
-Annat?

System

 Hur registreras lånen?
 Används Freelib?
 Finns det möjlighet att söka böcker i någon form av sökkatalog?
-Kan eleverna söka själva eller behöver de gå via lärare/bibliotekspersonal?
 Hur är böckerna systematiserade/sorterade i biblioteket? (T.ex. efter olika genrer)

Särskilda behov

 Hur arbetar biblioteket med elever med särskilda behov?
-Erbjuds hjälp till elever att registreras hos MTM för egen nedladdning?
-Finns det böcker på andra språk för elever med annat modersmål än svenska?
-Vad har biblioteket för roll hos elever med olika former av funktionshinder?

Samarbete

 Finns något samarbete med Hörby bibliotek/bokbuss?
 Hur ser det i så fall ut?
 Brukar klasserna komma på biblioteksbesök?
-Är besöken bokade eller spontana?
-Finns något samarbete med kommunens andra skolbibliotek?
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-Använder ni er av huvudbibliotekets barnpool eller någon annan lånecentral t.ex. AV-media
i Hässleholm?
-Finns det någon organiserad verksamhet för eleverna att påverka skolbiblioteket (t.ex. ett
skolbiblioteksråd?)

Avslutningsvis

 Vad saknar ni i skolbiblioteksverksamheten? Vad skulle kunna förbättras/utvecklas? Vad
finns det för möjligheter?
 Finns det någon biblioteksplan upprättad för skolbiblioteksverksamheten på skolan?
 Har eleverna på skolan tillgång till egen dator/surfplatta (en-till-en)? Har i så fall biblioteket
något ansvar kring detta?
 Hur många elever går på skolan? Vilka åldrar?
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