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Åtta obeskurna intervjuer till Opsis Barnkultur 
om läget för skolbiblioteken, januari 2020 – 
och sist men inte minst: "Här är grundbulten!" 
Samtliga intervjuer har justerats och godkänts  
© text / bild Kalle Güettler 2020 
 
Intervju med Bengt-Erik Engholm 2020-01-12 
 

 
 
Kortfakta: ålder, bostad och rötter, tidigare yrkesliv, försörjning? 
 
– Jag är 60 år, bor i Aspudden, och växte upp i Haverö i västra Medelpad (Kalle: lustigt 
sammanträffande! Jag bor i Häverö i Östra Uppland). Direkt efter lumpen började jag som 
lönerapportör i Ånge. Till Stockholm kom jag 1984 för ett lite mer avancerat arbete med löner 
på SJ två våningar ovanför generaldirektören i Centralstationen och sju lönegrader ovanför 
min gamla lön. Jag trodde knappast mina öron när de beslöt att anställa mig efter en 
telefonintervju. Men de ville ha en norrlänning. Den meriten kunde ju ingen ta ifrån mig och 
de andra sökande var från Skåne och Stockholm.  
 
Varför började du skriva barn- och ungdomsböcker? 
 
– Jag hade gått en konstnärlig utbildning under ett par år innan jag och Kicki flyttade 
söderöver. I Ånge hade jag varit politiskt aktiv i socialdemokraterna men kom i opposition till 
sosseledningen, bland annat för att jag förespråkade linje 3 i kärnkraftsomröstningen 
(Definitivt nej till kärnkraft). Det politiska arbetet kändes tungt och låst. Under min 
konstnärliga utbildning började jag läsa och skriva och i Stockholm anmälde jag mig direkt 
till Ordfronts skrivarkurs med Hasse Lagerberg. På våren 1986 gick jag en termins manuskurs 
på Biskops-Arnö, utan en tanke på att skriva för barn och ungdom. 1989 debuterade jag på 
Alfabeta med en vuxenbok: För mina ögon – prosalyrik med egna illustrationer.   
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Sedan blev det som för så många andra debutanter tvärstopp efter första boken. Jag fortsatte 
att skriva kortprosa för byrålådan, var mycket ute och läste på "öppen scen". Men så växte det 
fram en historia när jag var ute och gick med min yngste son. Vi pratade om livet, hur det 
gick i skolan och en massa annat. Hur gör man när man är kär i nån? Under våra tankeutbyten 
började en berättelse ta form. Den handlar om en kille som blir kär i en tjej men som 
misslyckas med alla tänkbara försök att få chans. Manus antogs av Bonnier Carlsen och 
Simons högsta önskan blev min debut som barnboksförfattare 2006.  
 
Du jobbar inte och har inte jobbat i skolan, men du lägger du ner väldigt mycket tid på 
dina förtroendeuppdrag i Författarförbundets Biblioteksråd och Nationella 
Skolbiblioteksgruppen. Vad är det som driver dig? 
 
– Jag har varit engagerad i Författarförbundet länge. Det är vissa frågor som jag brinner mer 
för än andra. Mest brinner jag för läsandet, både barns och vuxnas. Grunden för allas läsning 
är ju biblioteken och skolbiblioteken. När jag är ute på författarbesök försöker jag alltid få en 
glimt av skolbiblioteket. Det är hemskt illa ställt med likvärdigheten i skolbiblioteken. Barn 
får så orättvisa förutsättningar. Det vill jag ändra på! 
 
Varför är just skolbibliotek så viktiga?  
 
– När jag gick i grundskolan hade vi knappt något skolbibliotek. På gymnasiet minns jag hur 
starkt jag berördes av den lugna stämningen i skolbiblioteket och känslan av att vara omgiven 
av kunskap och berättelser. Det var en fredad plats där jag tillbringade mycket tid, det var 
trivsel alltigenom. Vi hade ett litet bibliotek i min hemby också. Jag var ingen storläsare men 
jag älskade miljön och böckerna.  
 
Ju mer jag har lärt mig desto mer ser jag betydelsen av biblioteken som en kunskapscentral 
och en ingång till berättelser och lustläsning. I böckerna får man dela andras erfarenheter. Det 
är sorgligt att inte alla får möjlighet till det. Skolbibliotekets pedagogiska funktion är något 
som jag har blivit mer och mer medveten om under åren i Nationella Skolbibliotesgruppen 
och mina författarbesök. Jag kommer ofta till mer välordnade skolor där bibliotekarien deltar 
aktivt i undervisningen, inte minst i MIK (Medie- och informationskunnighet, Kalles 
anmärkning), men också vad gäller lässtimulans. Det måste finnas en FÖRMEDLARE av 
litteratur till varje enskild elev och skolbibliotekarien känner ofta eleverna så väl att de kan 
fixa det. 
 
Det som är så märkligt är att beslutsfattarna inte ser den här funktionen. Skolbibliotekarien 
som en fri vuxen som är öppen för samtal och kan förmedla berättelser som hjälper ungdomar 
att hitta och förstå sig själva och känna sig in i andra människor.  
 
Alla dina år av engagemang för skolbiblioteken – känns de meningsfulla? Säg lite om 
dina personliga förhoppningar, glädjeämnen och besvikelser under de här åren. 
 
– Ja, det är viktigt och meningsfullt. De rapporter som har skrivits på senare år kommer alla 
tillbaka till behovet av kompetent och likvärdig bemanning i alla skolbibliotek. Där står vi 
fortfarande och stampar. Läsdelegationen, Nationella Biblioteksstrategin, regeringens nya 
utredning – alla beskriver detta som grundfrågan. Jag har jag tappat rätt mycket tro på 
politiken. Men i den här frågan finns det hopp! 
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NSG samlade i höstas ansvariga för samtliga biblioteks- och 
informationsvetenskapsutbildningar i landet. Frågan var hur de satsade på 
skolbibliotekarieutbildning. Alla utbildningsinstitutioner deltog. De flesta tar upp 
skolbibliotek men det är inga långa kurser utan mest poängkurser. Jag upplever det som att 
MIK ses som "viktigare" än böcker och läsning. Södertörns högskola är ett positivt undantag; 
de sätter litteraturen i centrum. Man kan annars fortfarande bli bibliotekarie utan att ha läst en 
skönlitterär bok. Ett förbättringsområde på högskolenivån är också samarbetet med 
lärarutbildningarna som idag varierar väldigt.  
 
Sammanfatta i några korta punkter vad du menar måste göras för att garantera alla 
elever i skolan jämlik tillgång till ett väl fungerande skolbibliotek. 
 
– Lagen måste efterföljas. Det vill säga ”en skola – ett bibliotek” måste först och främst bli 
verklighet. Det känns idag som att Skolinspektionens anmärkningar inte leder till några 
kännbara följder för huvudmän som fortfarande driver skolor utan bibliotek. 
Lagen måste skärpas och även kräva att biblioteken bemannas med relevant personal, helst 
förstås utbildade skolbibliotekarier, men jag vet att den tvingande skrivningen kan vara svår. 
Vad ett skolbibliotek som fungerar som inte bra ett bokrum utan även en pedagogisk funktion 
bör definieras så att skolledare och politiker vet vad det handlar om. 
Det behövs många fler bibliotekarier och därför också kanske en större specialisering på 
högskolorna. 
Om jag får avsluta med något positivt så ser jag fram emot utredningen av skolbiblioteken 
som regeringen just tillsatt. Direktiven pekar i den riktning jag önskar. Håller tummarna och 
kommer att följa utredningens arbete under året. 
 
 
Päivi Kiviaho 
speciallärare och före detta kollega i Hallsta skola, numera elevhälsosamordnare i 
Mariaskolan i Stockholm. Intervju 2020-01-10. 
 

 



 4 

 
En råkall januaridag 2020 står jag i utanför Australiens ambassad på Klaravergsviadukten i 
Stockholm bland övriga demonstranter. I handen håller jag mitt plakat med texten "Writers 
for Future" på ena sidan och "Grandparents for Future" på andra. Men nu kommer Päivi 
Kiviaho på andra sidan gatan. Jag lösgör mig från till mina författar- och pensionärsvänner 
och går henne till mötes. Päivi, som i många år var min kollega på Hallsta skola och alltid 
uppmuntrade mig när jag rustade upp och drev skolbiblioteket på högstadiet.  
 
Först pratar vi om höstterminen 2011 när jag hade fått rektors uppdrag att göra i ordning det  
förfallna och bortglömda högstadiebiblioteket. Efter sommarlovet 2011 låg hela det gamla 
biblioteket i låg- och mellanstadiebyggnaden i kartonger medan skolan radonsanerades. 
Mellanstadiet hade flyttat in i högstadiebyggnaden och inget var som förr. Jag lämnade det 
trivsamma biblioteksrummet i mitten på markplanet i den vackra, nästan hundraåriga skolan 
och installerade mig i änden på ett dammigt före detta lärararbetsrum i högstadiebyggnaden. 
För att de yngre eleverna, som hade brukat låna i genomsnitt 25-30 böcker per barn och år, 
inte skulle bli helt utan litteratur och glömma bort att det fanns ett skolbibliotek under 
renoveringsåret, plockade jag ut ett antal favoritböcker och en duvning facklitteratur och 
placerade på hyllor i en liten skrubb. Det hade plats för ett par elever åt gången med ingång 
från uppehållsrummet utanför högstadiebiblioteket som jag rensade ut gjorde om helt.  
 
Det blev klart en bit in på höstterminen. Rektorn hade utverkat ett rejält mediasanslag från 
högre ort. Jag kunde köpa in bra, modern ungdomslitteratur som jag märkte tematiskt med 
helt vanliga ord och graderade efter lässvårighetsgrad. Jag satte in en arbetsdator till mig själv, 
elevdatorer, ett avlångt arbets- och mötesbord och i brist på digitalt bibliotekssystem en enkel 
A4 lånepärm till varje klass. Sedan bjöd jag in 400 elever med lärare i grupper och klasser och 
visade de nya böckerna och hur allt fungerade i biblioteket.  
 
Efter det visste alla på skolan var biblioteket låg, vad det hade att erbjuda och vem som hade 
hand om det. Läsande elever började titta in för att bläddra, låna, läsa och ibland göra läxor. 
Lärarna var positiva, men de dök tyvärr inte upp särskilt ofta själva och räknade sällan med 
biblioteket som en resurs i sin planering.  
 
I början blev det inte den utlåningsboom som jag hade hoppats på. På grund av mitt eget 
skrivande hade jag inte tid att jobba mer än en dag i veckan i skolbiblioteket och hann inte 
med så mycket mer än lån, återlämnande, förnyelse och underhåll av beståndet. Jag hade 
frivilliga elever till hjälp och fortsatte att göra skoltidningen med mellanstadieelever en gång 
per termin. Jag köpte in nya böcker på alla modersmål som talades i skolan. Men om jag hade 
kunnat jobba halvtid eller mer så hade jag defintivt satsat på fler läsprojekt, boksamtal och 
samarbete med lärarna i deras ämnesundervisning. När jag slutade så var det äntligen på väg 
åt det hållet. Skolledningen annonserade efter en fackutbildad skolbibliotekarie på halvtid och 
en av skolans lärare ersatte mig som skolbibliotekspedagog. Det så ljust ut för den fortsatta 
utvecklingen.  
 
Men då nekades den tillförordnade, omtyckta och kompetenta rektorn ordinarie tjänst och 
lämnade kommunen.  
 
Päivi minns: 
"Tidigare fanns det ingen bra ungdomslitteratur i skolbiblioteket. Det förändrades helt när det 
kom en skolbibliotekspedagog som kunde mycket om ungdomsböcker och slängde ut alla 
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gamla vuxenböcker som inte intresserade någon, för att i stället introducera modern litteratur 
som intresserade eleverna. 
 
Även om det var många som fortfarande inte lånade, blev skolbiblioteket en härlig plats för 
eleverna att vistas på när du hade gjort i ordning det. Särskilt när det hade lämnat den första 
lilla lokalen och flyttat in i skolans största och finaste rum. Miljön var luftig och skön, lite 
som en oas direkt innanför huvudentrén. Dina boktips blev ett lyft som gav inspiration till 
dem som ville läsa själva. Biblioteket blev deras trygghet. Uppehållsrummet på andra sidan 
entrén var vildare; de som behövde lugn och ro gick gärna till biblioteket i stället." 
 
Päivi lyfter en annan sida av skolbiblioteket: 
" Skolbibliotekspedagogen är en yrkesmänniska som är van att lyssna på och tala med unga. 
Jag märkte att de som var lite udda gärna kom och pratade med dig i biblioteket. Det finns 
alldeles för få "fria vuxna" i dagens skola. Vuxna som betyder mycket för ensamma, struliga 
och på annat sätt annnorlunda elever. Vaktmästare, städpersonal, skolvärdinnor – och 
skolbibliotekspersonal. De är viktiga både för läsande, kunskapsarbete och trygghet. Minns du 
när du skrev en hel bok med min särskilda undervisningsgrupp?" 
 
"Såklart! Jag hade fått i uppdrag från ett förlag att skriva en extremt lättläst ungdomsroman 
om parkour. Men jag ville ha en referensgrupp av tonåringar som kunde kritisera och hjälpa 
mig att förbättra storyn och språket. Jag tänkte osökt på en av dina elever som jag tidigare 
hade haft en rejäl uppgörelse med. Jag blev jätteglad när både du och gruppen var positiva till 
att läsa mina manusversioner och kritisera dem. Och OM de blev kritiserade! I början dissade 
de nästan allt, inte minst min gamla bekantskap. Men när jag inte tog illa vid mig utan tackade 
och skrev om utifrån deras kritik så blev de mer och mer positiva. Och den där speciella killen 
var mest entusiastisk av alla. Dina ungdomars insats var jätteviktig för att den tryckta boken 
sedan skulle beröra och locka andra unga utan läsvana. Jag är glad för att du såg ett 
pedagogiskt värde i vårt lilla projekt." 
 
Jag ber Päivi berätta mer exakt som hände fyra år efter att både jag och den dåvarande rektorn 
hade slutat och skolan var inne på sin tredje rektor sedan dess. 
  
"Jag hade en längre tid känt att den nya rektorn inte värderade mitt arbete som speciallärare. 
Utan förklaring eller förvarning tog hon till exempel ifrån mig mitt arbetsrum. Men droppen 
kom en vecka in på sommarlovet den 15 juni 2018 när hon beordrade alla lärare att packa ner 
skolbiblioteket i kartonger. Vi hade konferens på förmiddagen i högstadiets uppehållsrum och 
talade om vanliga rutinsaker. Rektorn avslutade mötet med att nu skulle alla hjälpas åt att 
tömma skolbiblioteket. Ingen hade hört ett ord om det innan. Lokalen skulle göras om till ett 
gigantiskt uppehållsrum för yngre elever.  
 
Böckerna behövde inte märkas, de skulle bara slängas ner i kartonger så snabbt som möjligt. 
Alla utom tre närvarande lärare lydde rektorns order och började köra ner böcker i källaren 
och ett tomt klassrum. (Kalle: det var minst 15 000 volymer!) Jag och några andra som var 
väldigt upprörda vägrade lyda order. Jag trampade ilsket runt och sa högt att 'nästa gång blir 
det väl bokbål!' Efter hand tog flyttkartongerna slut. Hyllorna gapade halvtomma, det var som 
en krigszon.  
 
Det ironiska är att vi precis hade arbetat med 'Läslyftet'. Det här blev alltså det mycket 
bokstavliga, definitiva 'lyftet' för böckerna. Rektorerna hade visst tolkat begreppet som att alla 
böcker handgripligen måste lyftas bort.  
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En hel månad in på höstterminen var skolans finaste rum fyllt med skräp, som en ruin. Ingen 
ny verksamhet kom igång. Hon verkade inte bry sig. Det gick fort att riva ner biblioteket – 
men nu blir det inte lätt för den nya rektorn att bygga upp det igen." 
 
Den 15 september 2018 slutade Päivi på skolan och började arbeta i Stockholm.  
 
 
Antje Frensel, skolbibliotekarie och biblioteksassistent på det integrerade 
folk- och skolbiblioteket i Länna-Riala skola 
 

 
 
Grundfakta om skolan, Antjes anställning och biblioteket:  
 
Det går 326 elever i Länna (F-9) och Riala (F-6); Det tar 20 min med buss mellan skolorna. 
Tyvärr fungerar det inte att planera in klassbesök i skolbiblioteket för Rialabarnen, det finns 
inte tid för resorna under skoldagarna. Barnen i förskoleklassen och lågstadiet i Riala tittar in i 
biblioteket då de är här för att ha lektioner i andra ämnen. Visserligen kommer 
biblioteksbussen förbi dem en gång per månad men de har inget eget skolbibliotek.  
 
Skolbiblioteket i Länna skola har öppet på måndagar 10–11 och 12.30–19.30, samt tisdag–
fredag 10–11 och 12–14.45. Men det går bra med spontanbesök från klockan 09 när Antje är 
här. På eftermiddagarna har personalen möten, men nu när skolbibliotekssystemet WeLib är 
infört kan elever låna och lämna tillbaka böcker själva. "Rent teoretiskt skulle de kunna gå hit 
själva på eftermiddagar. Men det är inte infört än." 
 
Folkbiblioteket håller öppet med egen ingång för allmänheten månd 12-19.30, och då har 
även skolans elever tillträde. 
 
Hur fungerar det i praktiken med denna dubbla funktion? Fördelar? Nackdelar?  
 
Det har gått bra tidigare, men det är ännu bättre nu när allmänheten inte behöver gå över 
skolgården för att komma in. Tack vare den separata ingången utifrån för allmänheten 
upplever många att de kommer till "ett riktigt bibliotek". Det finns möjlighet i framtiden att 
göra ett "Meröppet" bibliotek i Länna, och då lär besökssiffrorna gå upp rejält. Men de ökar 
redan nu.  
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Vuxenlitteratur har särskilda hyllor men det finns inget hinder för vuxna från att låna barn- 
och ungdomsböcker eller vice versa. Vissa titlar kan dessutom vara intressant för både vuxna 
och ungdomar. Därför kommer genrerna att märkas ut både med traditionella 
bokstavskombinationer och klistermärken med moderna symboler för deckare, fantasy, sci-fi, 
realism, hästböcker och liknande som även små barn kan förstå. 
 
Hur länge har du jobbat här och hur ser du tillbaka på den tiden?  
 
Jag började arbeta här som lärare i tyska i augusti 1997 men hjälpte i mån av tid även till i 
skolbiblioteket. År 2000 blev jag ansvarig för skolbiblioteket. Jag har alltid haft bra samarbete 
med lärarna. Det spelar ingen roll vilken galen idé jag kommer med, de hänger med! Det enda 
som har varit lite si och så för lärarna har varit att lämna tillbaka böcker. Så gott som alla 
mina skolledare har varit positiva till biblioteket.  
 
Vem är egentligen din arbetsgivare? Du har ju dubbla huvudmän.  
 
– Tja. det är väl "Kommunen" … Sanningen att säga har jag två chefer, Per Ahlin 
(bibliotekschef) och Johan Kant (grundskolechef). Min arbetstid disponeras sedan 2018 lika 
mellan skol- och stadsbibliotek. Formellt har jag bara 25% i skolbiblioteket numera och 25 % 
vikarietjänst, men i verkligheten behöver jag inte vikariera utan kan jobba hela min halvtid i 
biblioteket. Tidigare var uppdelad på 75 % skol- och 25 % Stadsbibliotek. Så min tid har 
krympt något i skolbiblioteket. Klockan 14 idag börjar jag på Stadsbiblioteket och jobbar till i 
kväll, sedan är jag där hela dagen på fredag.  
 
Får du kompetensutveckling genom båda dina arbetsgivare? Har du löneförhandling 
och medarbetarsamtal med bägge cheferna? 
 
Ja. Jag får delta i båda arbetsplatsernas kompetensutvecklingar. Det kan bli lite för mycket 
ibland och då får jag prioritera och välja bort vissa kurser. Nu när jag arbetar lika mycket på 
båda ställena har det blivit lite enklare med medarbetarsamtalen på stadsbiblioteket. Efter att 
ha gått upp från kvartstid till halvtid där har jag bättre inblick och mer att prata om. 
Löneförhandlar gör jag förstås med båda mina chefer.  
 
Hur arbetar du rent konkret pedagogiskt med elever och lärare? 
 
Alla elever från F-5 har bokade grupper här. Det kan gälla bokprat och utbildning i 
bibliotekskunskap, digitala färdigheter, Legimus, Nationalencyklopedien och annat. (Legimus 
är särskild litteratur och media för elever med funktionsnedsättningar.) I årskurserna 6–9 blir 
det efter hand mer avancerat. Utbildning i källkritik äger rum i årskurs 3 och 6 inför 
stadiebytena. På högstadiet har de väldigt duktiga lärare som själva arbetar med källkritik. Jag 
har erbjudit min hjälp  i årskurs 9 men lärarna där är i dagsläget inte intresserade av ett 
samarbete med biblioteket om informationssökning och källkritik. 
 
När det ska köpas in klassuppsättningar av böcker beställer jag alltid inläsning av titlarna och 
lättlästa versioner av böckerna för att alla elever ska kunna hänga med i klassens läsbeting 
och litteratursamtal. 
 
Elever som inte brukar komma i grupp till mig i biblioteket, bokar ofta själva grupprummet. 
Det kan till exempel vara högpresterande elever som behöver studiero. Många kommer gärna 
hit för den lugna, ostörda miljön. De sitter ofta här i mörkret på morgnarna och läser när jag 
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kommer hit. När jag frågar om jag ska tända ljuset så svarar de: "Nej, det är så mysigt när det 
är mörkt." 
 
I år ska jag börja med biblioteksassistenter igen. Det blir årskurs 5 den här gången eftersom 
sexorna numera räknas till högstadiet. Intresserade elever får ansöka om att hjälpa till i 
biblioteket. De ska arbeta två och två och får göra allt – låna ut, ge förslag till inköp, boktips 
till andra elever, laga böcker med mera. "Provanställning" under fyra veckor, sedan beslutar 
de och jag tillsammans om de ska fortsätta eller hoppa av, men jag säger inte upp någon. Om 
någon inte är helt perfekt i assistentrollen "blir det en utmaning" för mig. Jag samarbetar med 
läraren, som lägger in bibliotekspassen i schemat på ett sätt som fungerar ihop med 
undervisningen. Assistenterna kommer till mig en eller två gånger i veckan. Som mest är det 
6 assistenter som delas in i par.  
 
Hur upplever du att lärarna ser på biblioteket? Utnyttjar de biblioteket och dig 
optimalt? Även andra ämnen än svenska / läsning? Förbättringsområden? 
 
Niorna har inte riktigt vant sig vid WeLib och att låna själva. En del tycker att det är mitt jobb 
att sköta allt åt dem. Det jag skulle önska mig är att alla högstadielärare ville hjälpa till och 
träna sina elever på att använda systemet. Bibliotekskunskapen på högstadiet syftar mycket 
till att de ska kunna söka, finna och välja ut information själva samt låna på egen hand. Jag 
deltar i högstadielärarnas möten, är med på deras planeringar, ställler upp när de ber om hjälp 
med något extra för vissa elever och har genomgångar om vissa elever som arbetar med 
Legimus.  
 
Jag får regelbundet beställningar till temaarbeten. På så sätt jobbar vi nära varandra.  
Egentligen är jag rätt nöjd med samarbetet med lärarna. På låg- och mellanstadiet kommer ju 
klasserna fortfarande hit och då har de lärt sig att låna, låna om och reservera. Där har jag 
själv koll på alla elever.  
 
Samarbetet med skolledningen – hur är det upplagt? På vilket sätt tar rektor sitt 
övergripande ansvar för att alla elever ska ha ett fungerande pedagogiskt bibliotek? 
 
Rektorn är väldigt intresserad. Hon bjuder in mig och vill att jag ska visa arbetslagen allt som 
är nytt, t.ex. föra vidare information från bibliotekskonferenser, hur man jobbar med 
Wikipedia och NE. Hon är angelägen om att uppdatera och revidera "Den röda tråden" som vi 
har i skolbiblioteksplanen och som innebär en årlig progression i biblioteksutbildningen från 
förskoleklass till och med årskurs 9.  
 
Hur arbetades Länna-Rialas skolbiblioteksplan fram? 
 
Det var rektorn och jag som gjorde den tillsammans. Vi har visserligen en skolbiblioteksgrupp 
men några av dem som är med har inte möjlighet att delta p.g.a. sjukdom, sjuka barn och 
annat. Gruppen har därför inte riktigt kommit igång det här läsåret. 
 
Hur fungerar  samarbetet med andra skolbibliotek i kommunen? Finns den 
kommunövergripande biblioteksgruppen kvar? Vad har hänt sedan 2014 då jag 
slutade? Hur är skolförvaltningens ledarskap? 
 
Jag fick tillsammans med ett par andra rektorer, en IT-specialist och den sammankallande 
tjänstemannen på skolförvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för implementering av 
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skolbibliotek i alla skolor. Det gjordes under ht 2014, planen godkändes av förvaltningschefen 
och skolpolitikerna. Sedan försvann den. Jag förstår inte varför och hur. IT-specialisten sa att 
den hade lagts på is och det är allt jag vet. Jag har försökt söka efter den men den finns inte. 
 
Till sist: Vad behöver, som du ser det, göras för att alla elever i Norrtäljes skolor ska få 
likvärdig tillgång till bra skolbibliotek? 
 
1. Frivillighetsprincipen när det gäller skolbibliotek måste försvinna. Det kan inte vara tillåtet 
för rektorer att välja bort det.  
2. Kompetent bemanning i alla skolbibliotek. 
3. En egen budget för skolbiblioteket. 
4. Personalens stöd. 
  
 
Per Ahlin, kultur-, biblioteks- och museichef i Norrtälje kommun 
och Peter Svärdh, verksamhetsutvecklare på kultur och fritid  
 

 
Per Ahlin och Peter Svärdh framför organisationsförslaget som visar hur folkbiblioteket kan 
stödja skolbiblioteken i kommunen så att eleverna äntligen kan få likvärdig tillgång till denna 
resurs– givetvis förutsatt att skolan betalar fullt ut för tjänsten och själv satsar på 
skolbiblioteket som ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel. 
 
Per har arbetat som bibliotekschef sedan 2013 och fick en tid därefter ansvar även för kultur- 
och museiförvaltningarna. Peter har i åratal arbetat med IT och digitala frågor för olika 
uppdragsgivare. Därför har Per rekryterat honom för att utveckla biblioteksverksamheten med 
viss inriktining på den digitala sidan. I framtiden kommer de traditionella och digitala 
verksamheterna vara bättre integrerade. Idag är den digitala sidan lite eftersatt.  
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Hur definierar ni den digitala verksamheten? 
 
Peter: När det digitala förs in i biblioteksverksamheten förändras arbetssättet. Idag är vissa 
bibliotek långt framme med digitala resurser och andra bibliotek är bara i början. "DigiDel"-
centra är ett sätt att skapa likvärdiga koncept över Sverige för att hjälpa medborgare att klara 
de digitala verktygen. Det är det som är bibliotekens kärnverksamhet på det digitala området. 
 
Per: Man pratar, inte minst inom sjukvården, om digitala hjälpmedel på många områden. Men 
samhällets "digitalt svagare" medborgare äger kanske inte ens en egen dator. DigiDel-centra 
har en stor och viktig uppgift att utbilda medborgare till att klara av all digital kommunikation 
och informationsinhämtning som andra sektorer i samhället bara förutsätter att de grejar. 
Digital verksamhet handlar om digital kunskap – de "mjuka" delarna; att kunna använda 
tekniken.  
 
Per: Skolbibliotekens uppgift att utbilda i inofsök och källkritik har numera kompletterats 
med uppgiften att hantera alla digitala verktyg på ett klokt sätt. 
 
Peter: Skolbibliotekssystemet WeLib (WeLoveLibrary) kan inte ersätta de fysiska 
skolbiblioteken men är ett bra verktyg för arbetet i dem. Det folkbildande uppdraget är idag 
mycket just det digitala och man ska inte ta för givet att alla elever har en digitial kompetens 
från hem och fritid. Många kan i verkligheten väldigt lite om de digitala redskapen. 
 
Vad är skolbibliotekens viktigaste funktion? 
 
Per: Skolbibliotekens viktigaste uppgift är förstås läsningen. Läsförståelse är en oerhört viktig 
färdighet. Den digitala läsningen, som de flesta barn och ungdomar ägnar sig åt, hjälper dem 
inte att förstå en politisk text i en dagstidning. Den tryckta texten ger en helt annan träning i 
läsförståelse. Skolbiblioteken är mycket viktiga i det här sammanhanget.  
 
Peter: Det finns en vulgäruppfattning att "bara ungarna läser så spelar det inte så stor roll hur 
och vad de läser." Det är helt fel.  
 
Per: Digital läsning är bättre än inget, men du är fortfarande i division 6. 
 
Per: Skolbibliotekens uppgifter är flera. I en skolklass finns hela spektrat av läsförmåga – från 
låg till hög. De med tidig läsförståelse kan lättare skaffa sig digital kompetens med hjälp av 
skolbibliotekarien. Skolbiblioteket har olika uppgifter på olika stadier i skolan. Lågstadiet: 
läslust, förståelse för hur läsning ingår i det dagliga livet. På mellan- och högstadiet höjs 
temperaturen; det är först nu man kommer in ordentligt på källkritik. På högstadiet/gymnasiet 
måste eleverna förberedas för universitetet. I dag är klyftan alldeles för stor mellan skola och 
högre utbildning.  
 
Jag arbetade tidigare bland annat Karolinska Universitetsbiblioteket och på Stockholms 
Universitets bibliotek. En dag kom det till exempel ett par sjuksköterskeelever och bad mig 
hjälpa dem att hitta en "vetenskaplig artikel" för en uppgift det hade fått. Deras fråga var: 
"Har ni någon på svenska i DN?"  
 
Peter: Det långsiktiga skolbiblioteksarbetet från förskola till gymnasium måste upprättas. Det 
behövs en röd tråd i skolbiblioteksverksamheten.  
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Vilket är det grundläggande problemet med Norrtäljes skolbibliotek? 
 
Per: Huvudproblemet i den här kommunen är att skolbiblioteket är varje rektors enskilda 
ansvar. Att kommunen inte tar något centralt ansvar för skolbiblioteken. Med det här 
ansvarssystemet kan vi aldrig få till stånd någon likvärdig, god skolbiblioteksverksamhet. 
 
Peter: Precis! Norrtälje är inte unikt i det avseendet. I Sollentuna, där jag jobbade tidigare, 
sades skolbiblioteken upp när den politiska majoriteten gav skolan ett stort sparbeting. Efter 
ett halvår hörde en rektor av sig till oss i folkbiblioteket och undrade om v ikunde hjälpa dem. 
Skolan hade ju inget bibliotek längre. Svaret blev nej eftersom skolbiblioteket är skolans 
ansvar, inte kulturens.  
 
Per: Vanligtvis föreställer sig pedagoger skolbiblioteket som ett ställe att gå till var fjortonde 
dag för att låna två böcker per barn. Det är helt förlegat. Biblioteket ska vara ett komplement 
till undervisningen i alla ämnen. Till exempel slöjd, där skolbibliotekarien i samarbete med 
pedagogerna kan handleda elever som ska skriva en manual till ett visst verktyg. 
Svenskläraren kan vara ett stöd i skrivprocessen och bibliotekarien kan ta fram information 
och exempel både på papper och digitalt, samt peka på fallgropar i informationssökandet.  
 
Peter: Läskunnigheten är mycket viktig också i matematikämnet – i dag mer än någonsin.  
 
Per: Läsförståelsen är ju huvuduppgiften, men med stigande ålder hos eleverna blir alla andra 
uppgifter också jätteviktiga.  
 
Hur fungerar förvaltningssamarbetet om skolbiblioteken? 
 
Per och Peter visar en detaljerad powerpoint där de har räknat ut hur alla kommunens skolor 
ska kunna få rejält skolbiblioteksstöd genom regelbundna besök av en skolbibliotekesbuss 
med utbildade bibliotekarier. En sådan skolbiblioteksorganisation förutsätter att 
skolbibliotekarierna ingår i lärarlagen och att skolan avsätter personaltimmar för samarbete 
och lokalt skolbiblitoeksansvar. Skolbiblioteksbussen ska inte ersätta utan stödja och 
komplettera skolans eget skolbibiotek och dess personal. Tillsammans behöver skolans och 
folkbibliotekets personal planera terminerna för att få en kontinuerlig undervisning med en 
röd tråd från förskoleklass till årskurs nio.  
 
Peter: Vi har fått besked från den biträdande grundskolechefen att systemet WeLib ska 
introduceras från den 1 januari. Men det verkar inte finnas någon fungerande grupp som kan 
fatta beslut om skolbiblioteksverksamhet och vi är inte säkra på att detta verkligen kommer att 
ske. I det här läget kan vi inte göra mer. Vårt förslag till biblioteksorganisation är ännu inte 
undertecknat på grund av byten av kommundirektör och förvaltningschefer på skolsidan. Vi 
på folkbiblioteket kan inte göra någonting mer när det inte finns en arbetsgrupp att prata med 
och när de nya befattningshavarna ännu inte har tagit tag i skolbiblioteksfrågan. 
 
Det var så nära ett undertecknande när den förra kommundirektören slutade. Allt var i princip 
klappat och klart, både för hennes och den politiska majoritetens del. Men nu är vi tillbaka på 
ruta ett. 
 
Kalles kommentarer: Redan innan jag slutade min tjänstgöring i kommunen 2014 hade Per 
Ahlin ett förslag om skolbiblioteksstöd med buss och utbildade bibliotekarier. Den gången var 
inte skolans politiker och högre tjänstemän alls mogna för hans tankar som ju innebar 
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kostnader i skolbudgeten. Den här gången hade förslaget blivit mer detaljerat och proffsigt 
presenterat. Det var nära att det gick igenom och även om det har legat på hyllan en tid igen, 
så har det politiskt stöd. Chansen är nog god att de nya cheferna på skolans område och den 
nya kommundirektören nappar och undertecknar till slut. 
 
Så långt är allting hoppfullt. Frågan är bara vilket eget ansvar skolans beslutsfattare tänker 
ta för att skapa tjänsteutrymme och budgetmedel för lokaler och media till de skolbibliotek 
som folkbibliotekets personal ska serva. Vilken kompetensutveckling är de beredda att köpa in 
för rektorer och pedagoger? 
 
Den viktigaste frågan, själva grundbulten, är den som Per pekar på i intervjun. Nämligen att 
hela ansvaret för skolbiblioteken ligger på rektorerna. Enskilda rektorer med stora krav på 
budgetmedel för stöd till elever med särskilda behov, svenska som andraspråk och annat 
överhängande har inte råd att lägga pengar på skolbiblioteketn som i bästa fall blir ord utan 
innehåll i skolornas arbetsplan. Samtidigt kan några få andra rektorer på skolor med 
integrerade folk- och skolbibliotek dra nytta av folkbibliotekets personal och mediabestånd. 
Åter andra rektorer, men endast några få undantag, inser skolbibliotekens stora pedagogiska 
potential och sitt eget ansvar för att aktivera den. De prioriterar att avsätta resurser till 
åtminstone en rudimentär verksamhet. Eleverna i kommunens skolor får på detta vis år efter 
år en olagligt ojämlik tillgång till skolbibliotek.  
 
Hur lossar man grundbulten? Jo, ansvaret för skolbiblioteken måste lyftas från rektorerna till 
den centrala förvaltningen som både ska avsätta medel för varje skolas lokala pedagogiska 
biblioteksverksamhet och betala folkbiblioteket för skolbiblioteksservice enligt Pers plan. 
 
 
Inger Langetz, rektor i Hallsta skola F-9 
 

 
 
Jag svänger in på F-9-skolans parkering i Hallstavik. Det är drygt fem år sedan jag slutade 
mitt jobb i skolbiblioteket här för att helt ägna mig åt mitt författarskap med pension i botten 
på hushållsekonomin. När jag öppnar dörren till personalrummet möts jag av välkomnande 
kramar och handskakningar. Det är som att komma hem till en saknad familj. 
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Skolans nya rektor sedan mars 2019, den tredje i ordningen sedan jag lämnade skolan, tar 
emot på sin expedition. Inger Langetz har lång erfarenhet av lärar- och rektorsarbete i olika 
skolor. I nästan 20 år har hon arbetat i chefsposition. Hon berättar: 
 
– Jag började i Norrtälje i januari 2001. Tidigare hade jag bland annat jobbat i 
Stockholmsförorten Skärholmen med olika utvecklingsprojekt. Jag sa till Norrtäljes 
grundskolechef att jag helst ville ha en rektorstjänst i någon skola där det gick barn med 
utländsk bakgrund. Det blev Vigelsjö som har årskurserna F-6. Där samarbetade jag med 
folkbiblioteket i ett projekt om att mäta läslust. Eftersom jag gillar tonåringar sökte jag mig så 
småningom till Svanberga som har högstadium. Därefter blev det rektorsjobb på Länna, 
Lommarskolan, Svanberga igen och nu här i Hallsta.  
 
Den som ska jobba på Hallsta skola måste själv vilja och gilla det. Här har hälften av eleverna 
utländsk bakgrund. Deras föräldrar värderar, till skillnad från vissa helsvenska föräldrar, ofta 
skolan högt. De tycker att det är viktigt att deras barn ska lyckas med studierna. Det här är ett 
brukssamhälle där många familjer inte har för vana att läsa böcker. Det är många fina 
ungdomar men vi har också sociala problem, rasistiska attityder och annan problematik att ta 
itu med. Det är spännande och meningsfullt. Föräldrakontakten är mycket viktig för mig men 
jag vill lära känna hela samhället och deltar bland annat i Häveröstiftelsens möten.  
 
Jag började min tjänst på Hallsta skola med ett uppdrag direkt från dåvarande 
verksamhetschef och förvaltningschef att återupprätta förtroendet när att min företrädare hade 
slutat före läsårets slut. När jag kom hit fanns det två stora uppehållsrum, det ena i den 
tidigare bibliotekslokalen. Min företrädares intention var att flytta biblioteket därifrån till ett 
konferensrum. Men det blev aldrig genomfört och där låg och stod en del av 
biblioteksböckerna nedpackade i kartonger. Rummet rymde inte alla kanske 15 000 volymer. 
Många hade därför körts ner i källarkulverten.  
 
Jag beslöt att flytta tillbaka böckerna till den stora, ljusa lokalen i skolans mitt där de hade 
stått innan detta olyckliga beslut togs. Jag är själv uppvuxen på bibliotek! När jag arbetade i 
Skärholmen var jag ofta på Stadsbiblioteket där. Det är i Skärholmens bibliotek som Svenska 
Barnboksakademin har sina möten. Jag har suttit på deras stolar! Jag har ett motto: "Om man 
kan läsa behöver man aldrig vara ensam." Det är tyvärr alldeles för många som inte lär sig 
läsa. Det finns nior som går ut skolan utan grundläggande läsförmåga. I det här komplicerade 
samhället måste man både kunna läsa och skriva bra för att klara att hantera all information. 
Skolbiblioteket är centralt för detta, därför är det så viktigt i alla skolor. 
 
I den invandrartäta förorten Rinkeby fanns det i början av 2000-talet ett vida berömt läs- och 
skrivprojekt som kallades Listiga Räven där pedagoger och barnbibliotekarier bland annat 
samarbetade. Då jag jobbade med flera utvecklingsprojekt i Skärholmen, bland annat med 
förädrastöd – ”Att vara förälder i det nya landet” – kom vi i kontakt med stiftelsen Abrahams 
barn som verkade i Rinkeby. Abrahams barn tar fasta på de tre stora religionerna kristendom, 
islam och judendom som har Abraham och andra bibliska personer, änglar och berättelser 
gemensamt. Dessa religioner finns alla representerade i Rinkeby och dess grannförorter, men 
det finns fördomar och missförstånd mellan människor som tror på den ena eller andra 
religionen. Abrahams barn arbetade tajt med vuxna i Rinkeby som hade barn i skolan och det 
var så jag kom i kontakt med Listiga Rävens språkutvecklande arbetssätt. Pedagogerna och 
bibliotekarierna jobbade med begrepp och språk i alla ämnen och målet var både att skapa en 
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god språk- och läsförmåga och att öka den ömsesidiga förståelsen över kultur- och 
språkgränser. 
 
Jag har skrivit en skolbiblioteksplan för det här läsåret. (Kalles anmärkning: det är inte alla 
skolor i kommunen som har en sådan och det har saknats en övergripande kommunal 
skolbiblioteksplan i sex år nu. Den första och hittills enda kommunala skolbiblioteksplanen i 
Norrtälje kommun gjordes 2013.) Skolbiblioteket är mitt sorgebarn, för jag har inte haft tid att 
organisera upp det än. F-6-lärarna har för sin del flyttat över böcker till sin skolbyggnad där 
de har börjat organisera ett eget mer åldersadekvat bibliotek. Där kan de yngre barnen gå till 
bibblan i strumplästen och slippa ta sig utomhus till högstadiebyggnaden för att låna böcker 
och få lästips. 
 
Den viktigaste åtgärden för att återskapa skolbiblioteket i Hallsta skola är att anställa en 
skolbibliotekarie. Det är också mitt största hinder för att komma igång – inte ekonomin. 
Troligen blir det till att börja med en bibliotekarie på deltid som förhoppningsvis kan bilda en 
grupp där lärare kan ingå. Rekrytering är det som är svårast. 
 
Jag tackar Inger Langetz för besöket, glad över att det är denna entusiastiska, målmedvetna 
och erfarna skolledare som nu har hand om återuppbyggnaden av "mitt" gamla skolbibliotek. 
Med henne vid rodret finns det en chans att biblioteket äntligen kan få en kompetent och 
tillräckligt tät bemanning för att kunna bli det där pedagogiska navet för kunskap och läsning 
i skolan som jag själv strävade efter under 16 år som ansvarig utan tillräckligt med tjänstetid 
eller biblioteksutbildning.  
 
Det lär kosta ett par terminers hårt arbete att komma tillbaka till en god standard, men för 
första gången på flera år känner jag mig riktigt hoppfull när jag svänger ut från parkeringen.  
 
Johan Kant 
ny grundskolechef i Norrtälje kommun, tidigare lärare och rektor, sedan länge bloggare 
och författare av kriminalromaner som utspelar sig i Norrtälje med Singö som nav 
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Hur ser du på skolbibliotekens pedagogiska funktion? Behövs de för elevernas lärande? 
Vilka är deras viktigaste värden? 
 
– Anledningen till att man inte har gjort mycket hittills är att man inte begriper att läsningen 
har en direkt avgörande roll för elevernas lärande. Läsningen är grunden för all inlärning. I 
läsningen lär sig barnen nya begrepp och tränar upp sin läsförståelse. En elev som läser riktigt 
bra klarar alla ämnen. Det innebär att vi på lågstadiet behöver få alla elever att läsa flytande 
med god förståelse. Det ger dem en beredskap att förstå de mer avancerade texterna i åk 4:s 
läromedel. Det ger en spinoff-effekt på alla skolämnen.  
 
Den avgörande framgångsfaktorn är att ha en bibliotekarie och ett skolbibliotek. En av de 
första sakerna som jag gjorde när jag som rektor fick statliga pengar var att anställa en 
barnbibliotekarie. Innan det hade jag en lärarbibliotekarie på halvtid. Det var i och för sig bra, 
men när jag fick en utbildad bibliotekarie blev det ett väldigt lyft. Barn – även i nian – tycker 
att det är häftigt med böcker – berättelser – och att bli höglästa för. Ungdomars ointresse för 
bokläsning beror på att man prackar på dem fel titlar. Här kommer skolbiblioteket och 
bibliotekarien in som oumbärliga resurser. 
 
Hur bedömer du skolbiblioteksläget i kommunen? Generellt och på enskilda skolor? 
Hur står det till med likvärdigheten? Varför är det så? 
 
– Det  varierar. Vissa skolor har rätt bra skolibliotek, men andra har nästan ingenting. En del 
har nära till folkbibliotek, andra långt. Norrtälje är en glesbygdskommun där skillnaden är 
stor mellan stad, större orter, mindre byar och ren landsbygd. På kultur- och 
fritidsförvaltningen finansierar skolan en halvtidstjänst för stöd åt skolbiblioteken. Just nu ser 
biträdande verksamhetschef Niclas Gustafsson och förvaltningsdirektör Jenny Nordström 
över situationen kring skolbibliotek, men det är en organisationsfråga där tjänsten på kultur 
och fritid ingår i avvägningarna.  
 
Vad är din vision för skolbiblioteken i Norrtälje? 
 
– Varje skola ska ha ett bibliotek med en utbildad barnbibliotekarie. Hen ska inte bara sitta 
och låna ut böcker utan ta fram intressanta titlar, gå runt i klasserna, inspirera, ta med sig 
spännande litteratur. Ha en kreativ roll som bibliotekarie, starta projekt tillsammans med 
lärare och klasser. Jobba ämnesövergripande i samarbete med pedagogerna. Skolbiblioteket 
ska ha en pedagogisk funktion och inte bara bestå av en samling böcker. 
 
Rektorns ansvar är avgörande. Pedagogerna behöver ha ett öppet sinne, men det är inte så 
enkelt. Det är lätt att man inte hinner med. Det ämnesövergripande och till viss del utlåning 
och boklåning prioriteras lätt ner för att man ska hinna med allt annat. Då måste rektorn ange 
tonen och ge förutsättningarna för ett meningsfullt samarbete lärare och skolbibliotarie 
emellan  
 
Vilka hinder och utmaningar finns det för att nå dit? 
 
Man har effektiviserat skolan (ekonomin) till max under de senaste tio åren. De går knappast 
att inom dagens ekonomiska ramar anställa bibliotekarier i varje skola. Kanske behövs det 
skjutas till statliga pengar. Varifrån pengarna ska tas vet jag inte idag men varje skola, särskilt 
de större, ska ha en bibliotekarie.  
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Vilken är din plan? Är du beredd att lyfta ansvaret för skolbiblioteksstandarden från 
rektorerna till central nivå för att garantera likvärdigheten över hela kommunen? 
 
– Jag kan inte svara på den frågan än, men jag är beredd att ta ansvar för att skolbiblioteken 
ska bli så bra som möjligt. Kommunens förvaltningsdirektör Jenny Nordström, som ansvarar 
för komvux, gymnasiet, grundskolan, förskolan och alla deras kringfunktioner, har det 
övergripande ansvaret. Jag och verksamhetschef Niclas Gustavsson utgör ledningsgrupp för 
grundskolan, men hon, som själv har jobbat på gymnasiet, är väldigt intresserad av att få till 
stånd en förbättring på grundskolan. 
 
Jag har märkt att biblioteken ligger en bit ner på prioriteringslistan i den här kommunen. Det 
beror på allt annat akut som måste tas itu med. Mina första månader i tjänsten har jag måst 
prioritera konfliktlösning, trygghetsfrågor, budget, tjänstetillsättningar, lokaler som inte 
fungerar, stor elevfrånvaro och många andra akuta ärenden. Det har varit väldigt mycket att 
sätta mig in i på kort tid.  
 
Finns det en win-win-potential i samarbete med Folkbiblioteket? Hur kan ett sådant 
samarbete bäst byggas upp? 
 
– Det är klart att det finns en vinst med ett samarbete mellan skolbibliotek och Folkbibliotekt. 
Hur det ska se ut kan jag i dagsläget inte uttala mig om. 
 
Hur ska organisationen se ut på enskilda skolor i detta samarbete? Vilka 
uppdragstjänster behövs på skolorna för att skapa ett djupare pedagogiskt värde av 
professionella bibliotekariers litteraturtips och deras hjälp med källkritik och 
informationssökning? 
 
– Jag vet i dagsläget inte hur det ser ut på enskilda skolor. Jag känner inte heller till behovet 
av uppdragstjänster.  
 
Vilka och hur många nya skolbibliotekstjänster tror du behövs för att förverkliga pedagogiskt 
funktionella skolbibliotek? Vad ser du som minsta nödvändiga bemanningsstandard räknat i 
antal timmar per 100, 200 resp. 300 elever? Vilken kompetens ska skolbibliotekarierna ha? 
– Jag kan inte svara på denna fråga för tillfället. Det är en alltför omfattande fråga för att jag 
ska kunna svara på ett tillförlitligt sätt.  
 
Vilka och hur stora resurser behöver tillföras skolbiblioteksverksamheten i kommunen 
för att leva upp till lagen och verkligen ge alla elever likvärdig tillgång till pedagogiskt 
funktionella skolbibliotek? Var ska de kostnaderna tas?  
 
–  Kanske går det att leva upp till lagen redan idag, men jag vet inte. Däremot går det givetvis 
att göra verksamheten betydligt mycket bättre. Vad det skulle kosta går inte att säga något åt, 
men antagligen ganska många miljoner. Var dessa kostnader ska tas ifrån kan jag inte säga 
någonting om. 
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Jenny Nordström 
förvaltningsdirektör för Barn- och Utbildningsförvaltningen (utbildningsverksamheten i 
förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning) 
 

 
 
Vad är enligt din uppfattning ett skolbibliotek och vad betyder det för elevers lärande?  
 
– Det är beskrivet i skollagen och av Skolverket. Rektor har ansvaret för att skolbiblioteket 
används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Det finns 
många olika sätt att jobba på, men skolbiblioteket ska vara en del av skolans dagliga 
pedagogiska verksamhet. Det ska utgå från elevernas behov inklusive anpassningar och 
särskilt stöd. 
 
Hur bedömer du den faktiska statusen för kommunens skolbibliotek vad gäller 
likvärdig tillgång för alla elever, mediaförsörjning och kompetent bemanning?  
 
– Det här är en jätteutmaning. De geografiska förutsättningarna har stor betydelse, liksom 
skolornas storlek. Jag har hitintills förstått att skolors arbetsmetoder och användning av 
skolbiblioteket också kan skilja sig mycket åt. Jag har tagit del av bibliotekschefen Per Ahlins 
förslag om skolbiblioteksorganisation. Vi har ju ett uppdrag från Kommunfullmäktiges att 
skapa en gemensam organisation för skol- och folkbibliotek. En utvecklad organisation ska 
bygga på en klar och rättvisande bild av läget. Vi måste börja med att backa bandet och 
kartlägga statusen för alla skolbibliotek i hela kommunen. Först när det har gjorts kan vi fatta 
organisatoriska beslut. 
 
Upplever du ett tydligt engagemang för skolbiblioteken från politiskt håll?  
 
– Att politikerna i Norrtälje har givit oss i uppdrag att samarbeta mellan skol- och 
folkbibliotek visar att de tar frågan på allvar. Det är också jättebra att regeringen nu har tillsatt 
en utredning som bland annat ska komma med förslag om förtydligande av skollagens krav på 
alla elevers tillgång till skolbibliotek och läromedel. Vi behöver en precisering. I dag är lagen 
allmänt formulerad. 
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När får kommunen en ny skolbiblioteksplan? Den första och senaste kom väl 2013 … 
 
– Det går inte att säga idag. Det föreligger som sagt ett politiskt uppdrag om 
förvaltningssamverkan kring skolbiblioteken. Vi väntar även på den nationella 
biblioteksstrategin. Det krävs ett helhetsgrepp. Kärnfrågan är: "Hur ska vi organisera 
skolbiblioteken så de kan bidra till att stärka lärandet utifrån varje skolas förutsättningar och 
behov?" Att skapa en god skolbiblioteksorganisation är ett led i hela vårt kvalitetsarbete.  
 
Hur ser du på att, om du får politiskt klartecken, för likvärdighetens och kontinuitetens 
skull lyfta huvudansvaret för skolbiblioteken från rektorerna till central nivå, budget- 
och kvalitetsmässigt underställda dig och förvaltningscheferna? 
 
Jag kan inte säga ja eller nej idag. Det politiska uppdraget från mål och budget innebär att vi 
först måste analysera helheten. Vårt första målområde är en sund och hållbar ekonomi i 
kommunen. Vi måste få ett nämndbeslut på vår verksamhetsplan, sedan kan vi upprätta en 
arbetsplan. Nämnden fattar beslut om vårt förslag till verksamhetsplan vid nästa möte. Först 
därefter börjar vi med arbetsplanerna på de olika områdena.  
 
 
Robert Beronius 
kommunalråd i Norrtälje och ordförande i barn- och skolnämnden  
 

 
 
Vad är enligt din uppfattning ett skolbibliotek och vad betyder det för elevers lärande?  
 
– Skolbiblioteket ingår i skolans pedagogiska uppdrag. Det är i grunden ett demokratiuppdrag. 
I skolbiblioteket finns media med  finns information som eleverna behöver för att uppnå 
läroplanens mål. Där kan de träna upp sitt informationssökande med stöd från 
skolbibliotektarien. För elevernas läsning är också skolbiblioteket en viktig resurs, inte minst 
för pojkar som har svårt att komma igång med den. En god läsförmåga påverkar 
studieresultaten och är nyckeln till en bra utbildning.  
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Hur bedömer du den faktiska statusen för kommunens skolbibliotek vad gäller 
likvärdig tillgång för alla elever, mediaförsörjning och kompetent bemanning? 
 
– Den är dålig, dels eftersom vissa skolor saknar skolbibliotek, dels eftersom de skolor som 
har skolbibliotek i allt för hög utsträckning inte använder sina skolbibliotek som en 
pedagogisk resurs. Folkbiblioteket i Edsbro räddades lyckligtvis i fjol trots att det initialt 
skulle läggas ner och ersättas av biblioteksbussen. Det var ett integrerat folk- och 
skolbibliotek men användes inte av skolan så som det var tänkt. Bibliotekschefen Per Ahlin 
hade faktiskt en poäng när han sa att skolorna paratiserade på folkbiblioteken. I Edsbro lånade 
de ju bara på folkbibliotekets öppettider.  
 
Självklart har alla elever laglig rätt till ett skolbibliotek, men skolbiblioteket i Edsbro skola 
hade ingen pedagogisk funktion. Många småskolor utan eget bibliotek eller närhet till ett 
folkbibliotek är för sin tillgång till ett bra urval barn- och ungdomsböcker beroende av 
bokbussen – men det är inte tillräckligt för att uppfylla skollagens krav.  
 
Vilka samordningsvinster (ekonomiskt och kompetensmässigt) finns det med ett 
stödavtal med biblioteksförvaltningen? Vad tycker du om Per Ahlins och hans 
medarbetares konkreta förslag som ännu inte undertecknats och implementerats?  
 
Per Ahlin är idag anställd av både barn- och utbildningskontoret och kultur- och 
fritidskontoret. Jag kallade Per till en träff för ett och ett halvt år sedan då han presenterade 
planen. Sex månader senare bjöds han in för att föredra den för hela nämnden. Alla gillade 
den, men efter att båda förvaltningsdirektörerna slutade vet jag inte vad som har hänt med den.  
 
Det har varit chefsbyten över hela linjen under det senaste året och frågor som inte var helt 
lösta innan tjänsterna tillsattes på nytt hänger fortfarande i luften. Men nu har vi fått nya 
förvaltningsdirektörer och chefer som verkar ha en bra samsyn på skolbiblioteken så ökar 
förutsättningarna för att verkligen få något gjort.  
 
Jag har stött på Per om hans förslag om skolbiblioteksstöd och föreslagit att han skriver ett 
tjänsteutlåtande för att få upp det på bordet igen. Varför det tappades bort när det egentligen 
bara var att skriva under det för ett och ett halvt år sedan vet jag inte. Kanske var den 
avgörande faktorn att den dåvarande förvaltningschefen Eva Wetterstrand slutade.  
 
Vilka politiska direktiv och signaler om skolbibliotek har du och nämnden gett till 
skolförvaltningen och de privata huvudmännen?  
 
Vi försöker styra genom att sätta mål för verksamheten. Det blir mycket allmänna mål; 
metoderna är förvaltningarnas sak. I kommunfullmäktiges Mål & budget 2020-2022 ges 
Barn- och skolnämnden ett specifikt uppdrag att skapa en gemensam organisation för folk- 
och skolbibliotek under 2020. Det är ett viktigt verksamhetsmål som kommer att uppnås 
under året. Vi anger inriktningen, detaljerna bestämmer man inom förvaltningarna.  
 
Vi barn- och skolpolitiker har börjat med ett systematiskt kvalitetsarbete och dialoger med 
professionen. Nämndens arbetsutskott med representanter för alla partier träffar regelbundet 
alla rektorer. Då uppdateras vi om läget och reder ut konsekvenserna av våra politiska beslut. 
Dessa möten äger rum två gånger per termin. Inom parentes lyfte Skolinspektionen i sin 
senaste rapport om Norrtälje att dialogen mellan den politiska nämnden och skolenheterna 
fungerade bra men att förvaltningens kommunikation behövde förbättras. 
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Är du positiv till att, för likvärdighetens och kontinuitetens skull, lyfta kostnaderna för 
skolbiblioteken från rektorerna till den centrala förvaltningsnivån? 
 
Ja! Vi har som sagt redan gett direktiv om att skapa en gemensam organisation för skol- och 
folkbiblioteken. Den ska finansieras inom den centrala budgeten. Vi har redan gjort några 
andra sådana centraliseringar som fallit olika väl ut. Till exempel städning, kostverksamheten 
och elevhälsan. 
 
Skolbiblioteken är ett bra verktyg för att höja skolresultaten. Därför är de värda att satsa 
pengar på. Ett beslut om att lyfta kostnaden för skolbiblioteken från rektorerna till den 
centrala nivån i syfte att öka kvaliteten och ge alla elever likvärdig skolbibliotekstillgång kan 
tas i nämnden och behöver inte upp i fullmäktige. Jag är säker på att vi skulle få politiskt stöd 
för ett sådant förslag. 
 
… och här är den slutligen, grundbulten som allt hänger på! 
 
Grundbulten  
 

  
 
En bokstavlig grundbult används vid byggen, till exempel för att fästa en pelare eller 
en maskin. Metaforen grundbult är saken som allt står och faller med. Skolbibliotekens 
grundbult är både bokstavlig och metaforisk.  
 
Vad är då skolbibliotekens bokstavliga grundbult? Skolbibliotekens huvudmän! Inte lärarna. 
Inte rektorerna. Inte de på golven utan de som sitter högre upp. Besluten om varje enskilt 
skolbiblioteks budget och bemanning kan inte läggas på enskilda rektorer. Knappast heller på 
enskilda kommuner. Det måste till en statlig styrning med normer för lokaler, medier och – 
framför allt – bemanning. Därmed måste staten även stå för grundkostnaden.  
 
Vad är då skolbibliotekens metaforiska grundbult? Synen på dem som en rörlig resurs kontra 
en fast del i skolväsendets infrastruktur. Den nuvarande skollagen utgår från båda kriterierna 
samtidigt – och det är ohållbart. En rektor drar lätt ner på sitt skolbibliotek när hen eller 
förvaltningsledningen prioriterar andra rörliga resurser. Så försvann den infrastrukuren! 
Förvaltningschefen stryker å sin sida centrala satsningar på skolbibliotek när nämnden kräver 
besparingar. Och politikerna tvingas spara överallt när kommunens ekonomi utarmas. 
 
Staten är hela grundbulten. På med muttern, Riksdagen! NU! 
 
 


