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Abstract: The aim of this bachelor thesis is to investigate what kinds of 
support that is available for school librarians in Japan and in 
Sweden and make a comparison between the countries. The 
research questions are: 

• What kinds of support are available for school librarians 
in Japan? 

• What kinds of support are available for school librarians 
in Sweden? 

• What are the similarities and differences between the 
support to school librarians in Japan and Sweden? 

The methodology used was semi-structured interviews. 
Three interviews with school librarians were conducted in 
each country. The theoretical framework used is David V. 
Loertscher’s Library media specialist taxonomy and Cristina 
Sacco Judge’s model for school libraries in Scotland.  

The results of the study are that the possibility to supplement 
the collection in the school library by extern loans is good in 
both countries. Regarding the school librarian’s need for 
professional information and support, conferences and 
courses seem to play a bigger role in Japan. Advice and help 
from experienced colleagues in the vicinity to the school 
seems to be important in Sweden but more or less non-
existing in Japan. 
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1. Inledning 
 
I både Japan och Sverige, de två länder jag bott i och känner till bäst, finns skolbibliotek 
som resurser för elever och lärare. Skolbibliotekens personal ordnar och lånar ut böcker 
och annat material till elever och lärare som stöd i skolarbetet. I båda länderna utgör 
skolbiblioteken också mötesplatser för skolbarn - mötesplatser utrustade med böcker. 
Skolbibliotek spelar av allt att döma en viktig roll för skolbarn rent pedagogiskt, men 
även för nöjesläsning och för inspiration till läsande. När skolbarn behöver samla ihop 
material till ett temastudium eller för något annat ändamål, spelar tillgängligheten till 
material i skolans eget skolbibliotek sannolikt en stor roll.  
 
Inte minst för tillgänglighetens skull är det viktigt att skolor har egna bibliotek. I båda 
länderna regleras detta i lagar som fastställer skyldigheten till eget bibliotek eller 
tillgång till bibliotek. I Sverige fastställdes detta i skollagen (SFS 2010:800) som ska 
tillämpas från och med 1 juli 2011. I skollagen står att ”Eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 
ha tillgång till skolbibliotek.” (Skollagen 2 kap. 36 §). 
 
I Japan antogs en skolbibliotekslag redan år 1953 och där fastställdes att skolan ska ha 
skolbibliotek (Skolbibliotekslagen, lag 3). 
 
Tillgänglighet innebär inte bara tillgång till ett skolbibliotek. Det är också viktigt att 
detta skolbibliotek är utrustat med ett tillräckligt utbud av material. Skolbibliotek brukar 
i allmänhet ha ett begränsat antal böcker och annat material om man jämför med stora 
bibliotek som t ex stadsbibliotek. Detta beror inte minst på att skolbiblioteket endast är 
en del av hela verksamheten i skolan och på så sätt har begränsat utrymme både vad 
gäller lokaler och ekonomi. Detta leder till att stöd utifrån kan behövas för att förbättra 
utbudet av material och öka kvaliteten i skolbiblioteket. 
 
Skolbibliotek har också ofta liten personal, vilket leder till mycket ensamarbete och ett 
ensamt ansvar för verksamheten. För att hämta information, idéer, tankar och få svar på 
frågor måste skolbibliotekspersonalen sannolikt söka detta utanför den egna skolan. Det 
kan kanske handla om någon form av kontakt med yrkeskolleger och/eller information 
och inspiration via kurstillfällen och olika typer av konferenser. Andra källor till 
information kan också finnas. 
 
I den här uppsatsen tar jag upp olika former av stöd som skolbibliotek och 
skolbibliotekarier kan få utifrån, och med utifrån menas här utanför den egna skolans 
gränser. Stöd innebär här inte bara stöd i form av material utan även t ex 
diskussionstillfällen eller informationsutbyte med andra personer för att få inspiration 
till den dagliga skolbiblioteksverksamheten. Jag vill ta reda på om skolbibliotek och 
skolbibliotekarier får stöd någon annanstans ifrån än den egna skolan och vilka typer av 
stöd det kan finnas i Sverige och Japan. Jag vill jämföra skolbibliotekens nuvarande 
situation i de två länderna, undersöka vilka likheter och olikheter jag kan hitta med 
ledning av mitt empiriska material och i förlängningen kanske fördjupa förståelsen av 
hur skolbibliotek kan ge bra service till skolbarn. 
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1.1 Problembeskrivning 
 
Av central betydelse för biblioteksverksamhet är att ha ett varierat utbud och en god 
tillgänglighet. Att bygga upp ett varierat utbud innebär en stor kostnad för ett bibliotek. 
Samtidigt är det viktigt för samhällsmedborgare att ha möjligheten att ta del av 
informationsmaterial som man önskar eller har behov av för nöjesläsning, upplysning 
och utbildning. Det kan handla om kvalitet i privatliv, i arbetsliv eller i skolarbete.  
 
För skolbibliotekens del vill jag tro att det spelar roll för barnens dagliga utbildning och 
läslust att det i miljön omkring skolbarnen finns böcker och annat informationsmaterial. 
 
I både Japan och Sverige finns ett stycke text i respektive bibliotekslag om målen med 
skolbiblioteksverksamheten. I Japan står det i början av skolbibliotekslagen att 
skolbibliotek ska ”bidra till utbildningen i skolor och barns och ungdoms friska 
utveckling” (Skolbibliotekslagen, lag 1, min översättning). I Sverige täcker 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) även skolbibliotekens mål liksom målen för alla andra 
bibliotek. Det står i början av bibliotekslagen att biblioteksväsendet ska ”bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (Bibliotekslagen, 2§). 
 
Skolbibliotek är vanligtvis små och har få anställda. Ett sätt att förbättra tillgängligheten 
inom en i stort sett oförändrad ekonomi är att få stöd från andra bibliotek. Tillsammans 
med personal från andra bibliotek är det också möjligt att bolla idéer, dela kunskap och 
arbeta tillsammans för att skapa bättre skolbiblioteksmiljö. Det står även om 
stöd/samverkan i respektive bibliotekslag i de båda länderna. I skolbibliotekslagen i 
Japan står det att skolbibliotek ska ta täta kontakter med andra skolbibliotek, bibliotek, 
museer och kulturhus och ge stöd till varandra (Skolbibliotekslagen, lag 4, del 5).  I 
Sveriges fall står det i bibliotekslagen följande och i detta inkluderas även skolbibliotek 
 
”I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.” 
(Bibliotekslagen, 14§). 
 
I den här uppsatsen ska jag undersöka vilka stöd skolbibliotek och skolbibliotekarier 
kan få från omvärlden utanför skolan i Japan respektive i Sverige. När skolbibliotekets 
medarbetare försöker att uppfylla önskemål från lärare och elever och erbjuda bra 
material för deras skull, kan skolbiblioteket låna material som inte finns i det egna 
skolbiblioteket från andra skolbibliotek eller från andra typer av bibliotek som har 
materialet i fråga, och skapa eller nyttja ett befintligt stödsystem för att lösa detta 
problem. En annan typ av stöd jag tänker mig är att diskutera yrkesrelaterade problem 
som skolbibliotekarien har med andra skolbibliotekarier eller andra bibliotekarier. 
Dessa tankar om stöd leder till att stöd t ex kan handla om lån av material och tillfällen 
till diskussion med yrkeskolleger, men även andra typer av stöd är tänkbara. För att 
undersöka vilka stöd man använder sig av samlade jag in ett empiriskt material och 
avsåg också studera vad det finns för skillnader och likheter i stöd till skolbibliotek och 
skolbibliotekarier mellan de två länderna. 
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1.2 Avgränsningar 
  
Jag avgränsar min undersökning på två olika sätt. En första avgränsning är att jag väljer 
att studera de två länder som jag känner till mest om: Japan och Sverige. En annan 
avgränsning är att jag väljer att undersöka skolbibliotek i grundskolor, vars elever har 
skolplikt i de båda länderna. Grundskoleutbildning ger grundläggande utbildning som 
barn behöver för vidare studier och kommande arbetsliv. Den svenska grundskolan har 
som bekant elever i årskurserna 1-9. För Japans del är grundskolan indelad i elementary 
school för elever i årskurserna 1–6 och junior high school för elever i årskurserna 7-9.  
 
Det stöd jag intresserar mig för i denna studie är det stöd som kommer till 
skolbiblioteket och skolbibliotekarier utifrån, det vill säga utanför den egna skolan och 
dess personal. Vid samarbeten fokuserar jag på det stöd som skolbiblioteket och dess 
personal kan få. Inte det stöd som skolbiblioteket och dess personal kan ge andra. 
 
 
1.3 Syfte  
 
Undersökningen utgår ifrån antagandet att skolbibliotekarier har behov av stöd utifrån, 
utanför den egna skolan, för att komplettera skolbibliotekens utbud och förbättra 
skolbibliotekens verksamheter.  Syftet är till att börja med att ta reda på vilka typer av 
stöd skolbibliotekarier i Japan och Sverige har. Sedan vill jag göra en jämförelse mellan 
länderna för att se om det finns skillnader vad gäller typer av stöd. Genom att rikta in 
intresset på stöd till skolbibliotek vill jag sätta fokus på situationen för de ofta 
ensamarbetande skolbibliotekarierna. Min tanke är att den lite utsatta positionen gör det 
särskilt betydelsefullt att få stöd för att få verksamheten att fungera på ett bra sätt. 
 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Mina frågeställningar är: 
1. Vilka typer av stöd kan skolbibliotekarier få i Japan? 
2. Vilka typer av stöd kan skolbibliotekarier få i Sverige? 
3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan stöden till skolbibliotekarier i Japan 
respektive Sverige? 
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2. Bakgrund 
 
Här avser jag att presentera bakgrundshistorien för japanska och svenska skolbibliotek 
för att ge överblick över deras respektive utvecklingsprocesser. Det är på förhand inte 
osannolikt att två länder som ligger i olika världsdelar kan ha olika bakgrunder till den 
nuvarande situationen för skolbiblioteken i respektive land. Det är över huvud taget 
intressant att känna till den historiska bakgrunden och det är värdefullt att förstå de 
vägar utvecklingen har tagit för att nå fram till nuläget. I synnerhet torde 
bakgrundshistorien vad gäller skolbiblioteksverksamheten i Japan vara okänd för de 
flesta läsare. 
 
 
2.1 Bakgrunden i Japan 
 
För de japanska skolbiblioteken som vi känner dem idag lades grunden efter det att 
Japan förlorat det andra världskriget. Det fanns skolbibliotek eller barnboksamlingar för 
skolbarn i en del skolor före kriget, men dessa biblioteksverksamheter i skolor 
begränsades av statens kontroll av utbildningen (Nakamura 2002). År 1903, ett år före 
det att kriget mellan Japan och Ryssland bröt ut, började staten diktera innehållet i 
skolböckerna och fortsatte med detta till slutet av det andra världskriget. Under dessa 
förhållanden var det svårt för allmänheten att förstå att det fanns ett behov av andra 
böcker än skolböcker i grundskolor och skolbibliotek (Nakamura 2002, s.147f. ; s.151). 
 
Efter kriget ockuperades Japan av USA under ledning av general Douglas MacArthur 
som hade ett antal ockupationsbyråer inklusive amerikanska statstjänstemän och militär 
personal under sig. Hela den amerikanska ockupationsstyrkan kallas i Japan General 
headquarters (GHQ). GHQ släppte ut en anvisning för utbildningen i Japan som hette 
”Administration of the educational system of Japan” år 1945 och där står tydligt att 
militära eller ultranationalistiska tankar skulle tas bort ur utbildningsmiljön, det vill säga 
tas bort ur skolböcker och andra läromaterial och dessutom tas bort från lärares och 
annan skolpersonals tankar. GHQ uppmuntrade till att skaffa fram läroböcker, 
lärarmanualer, och undervisningsmaterial för att, som det heter, skapa en utbildad, 
fridfull och ansvarsfull befolkning. I denna anvisning nämndes alltså 
undervisningsmaterial som ett material som är värt att särskilt markera förutom 
läroböcker sett ur skolbibliotekens perspektiv (Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science & Technology in Japan 1980a). 
 
I mars 1946 kom en rapport som hette ”the United States education mission to Japan”. I 
det första kapitlet kallat ”The aims and content of Japanese education” berättas om 
negativ påverkan från ett starkt centraliserat utbildningssystem som gav manualartad 
och stereotyp kunskap. Rapporten betonar istället vikten av att låta utveckla fritt 
tänkande hos barn. Skolans läroplan ska byggas så att den kan passa barnens olika 
bakgrunder och förmågor. För detta har barnen behov av att använda sig av ett varierade 
material. Det innebär att skolor måste ha tillgång till ett varierat utbud av material som 
barnen själva kan bedöma innehållet i, och denna idé ger en antydan om 
skolbibliotekens betydelse (Ministry of Education, Culture, Sports, Science & 
Technology in Japan 1980b). 
 
Skolutbildningslagen som kom år 1947 gav grundskolor rätt att använda lämpliga 
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kompletterande böcker eller annat material vid sidan om de skolböcker som 
utbildningsdepartementet godkände. Yuriko Nakamura anser att den här lagen 
förverkligade friheten till användande av kompletterande material och lade grunden till 
uppbyggnaden av skolbibliotek (Nakamura 2002, s.149). 
 
I "Gakko kyoiku no sekokisoku” (Enforcement regulations for the school education 
law), som kom år 1947, regleras vad skolor ska vara utrustade med. Som ett av dessa 
utrustningselement nämns bibliotek. Under de första två till tre åren efter krigsslutet 
började en mycket stor mängd böcker och tidningar ges ut. Detta väckte en stor läslust 
hos både vuxna och barn. Denna läslust nådde in till skolmiljön och man började i hög 
grad önska sig bibliotek i skolor (Nakamura 2002, s.155). 
 
Skolbibliotekslagen kom år 1953. År 1952 gjordes en namninsamling i hela landet för 
att få till stånd just en skolbibliotekslag, skriver Fukuji Imai. Imai menar att 
anledningen till det starka kravet från medborgarna var att många var oroliga för att den 
stora materiella bristen efter kriget skulle kunna leda till en försening i inrättandet av 
skolbibliotek. Efter det att skolbibliotekslagen trätt i kraft började ekonomiska 
stödsystem byggas upp för att inrätta skolbibliotek i en rask takt (Imai 2006, s.22).  
 
Satoko Kowata skriver att trots att det i skolbibliotekslagens inledning nämns att 
”skolbibliotek är obligatoriska och grundläggande institutioner i skolutbildning” kunde 
inte skolbibliotek nå en fast position som plats för lärande i Japan och hon presenterar 
några anledningar till detta. Sedan, fortsätter hon, från 1980-talet började skolbibliotek 
uppmärksammas igen i och med ett par utbildningsreformer (Kowata 2009, s.16). 
 
Dessa utbildningsreformer kom under åren 1985–1987 och år 1997 och de gjorde alltså 
att skolbibliotek kom att uppmärksammas igen och användarundervisning började också 
att diskuteras (Funami 1999, s.41). Den första utbildningsreformen hade bland annat 
internationalisering som tema och anledningen till reformen var ökad 
ungdomsbrottslighet och vägran hos många elever att gå till skolan. Den andra 
utbildningsreformen kom för att anpassa utbildningen efter det nya 
informationssamhället (Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology 
in Japan 2002).  
 
Före det att den andra utbildningsreformen kom utkom år 1996 en ny grundläggande 
policy för utbildning i Japan med nyckelorden ”ikiru chikara [livets krydda]” som 
förklarades i policyn som en förmåga att hitta och lösa problem i det förändrande 
samhället och att samarbeta med och tänka på andra människor med medmänsklighet 
(Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology, 1996). Efter det att 
policyn kom ut ändrades skolbibliotekslagen. Tidigare lämnades det möjlighet att trots 
lagen inte ha lärarbibliotekarier. Efter ändringen måste alla skolbibliotek i skolor med 
12 eller fler klasser ha minst en lärarbibliotekarie. Även regeringens riktlinjer för 
kursplaner ändrades med tillägg om skolbibliotekens utnyttjande (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science & Technology 1998). 
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2.2 Bakgrunden i Sverige 
 
Historiken är hämtad från Louise Limbergs och Anna Hampson Lundhs artikel ”Vad 
kännetecknar ett skolbibliotek?” (Limberg & Hampson Lundh 2013). Jag har 
kompletterat den med en liten genomgång av senare års lagstiftning som avser 
skolbibliotek. 
 
I den första folkskolestadgan år 1842 rekommenderades kommunerna att inrätta 
bibliotek. Det var då fråga om sockenbibliotek som inrättades för att stimulera 
ungdomarna till fortsatt läsning efter skolan. 
 
I och med Valfrid Palmgrens biblioteksutredning (1911) framställdes skolbibliotek som 
en särskild typ av bibliotek som skulle utgöra grunden i biblioteksväsendet, med 
folkbibliotek, universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket som nivåer över 
skolbiblioteken. 1912 fattades beslut i riksdagen som gav skolbiblioteken en plats i det 
svenska biblioteksväsendet. 
 
Idéströmningar med ett fokus på individen och på barns lust att läsa och skriva kom att 
påverka skolan och skolbiblioteken under första halvan av 1900-talet. Skolbiblioteken 
skulle stödja elevernas läsförmåga och stimulera läslusten. Läsning av skönlitteratur 
från biblioteket sades också kunna hjälpa eleverna att bättre förstå lärobokstexterna. 
Biblioteket nämns också som redskap för ”självverksamhet”. Liknande tongångar finns 
fortfarande kvar i lagtexter som berör skolbiblioteken. 
 
Efter det andra världskriget stöptes skolan om i grunden. Den organiserades om. 
Landvinningar inom psykologins område påverkade arbetsformer och tankesätt. 
Skolbiblioteken lyftes fram som en betydelsefull del i omstöpningen av skolan.  
 
I folkbiblioteksakkunnigas betänkande Folk- och skolbibliotek (SOU 1949:28) hade 
skolbibliotek en särskild och framträdande position. Skolbibliotek som villkor för 
elevernas självverksamhet i skolarbetet och för deras läsutveckling uppmärksammades 
särskilt. Varje skola skulle vara utrustad med ett välförsett skolbibliotek, men så blev 
det inte. Från statens sida vacklade intresset, vilket inte minst märktes i grundskolans 
läroplaner. I 1962 års läroplan (Lgr 62) talades om att skolan skulle ha bibliotek medan 
ordet bibliotek var borttaget i 1969 års läroplan (Lgr 69). Där talades istället 
om ”bokrum”. Skolbibliotekets material sågs som en del av skolans samlade läromedel. 
I 1980 års läroplan (Lgr 80) återkom skolbiblioteket som begrepp. 1988 års 
skolförordning talade om att varje skolenhet skulle ha ett bibliotek. 1994 års 
skolförordning talade om lämpligt fördelade bibliotek för grundskolan.  
 
Det verkar i verkligheten snarare ha varit lokala initiativ som har haft betydelse för 
framväxten av skolbibliotek under denna period. Istället var det det faktum att 
skolbibliotek kom att nämnas i den första svenska bibliotekslagen 1996 som kom att 
höja intresset för skolbibliotek. Skolbiblioteken har blivit ett kommunalt ansvar trots 
diverse statliga regleringar (Limberg & Hampson Lundh 2013).  
 
Skolbibliotek nämndes alltså i den första svenska bibliotekslagen. Skolbibliotek har 
sedan dess haft en plats i lagstiftningen enligt följande. 
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I bibliotekslagen som kom 1996 stod det att ”Inom grundskolan och gymnasieskolan 
skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse 
för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för 
utbildningen.” (SFS 1996:1596 5 §). 
 
I och med 2010 års skollag försvann skrivningen om lämpligt fördelade skolbibliotek ur 
bibliotekslagen för att istället ersättas av skollagens skrivning att ”eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” (SFS 2010:800 2 kap 36 §). 
 
I 1996 års bibliotekslag fanns dessutom en samarbetsparagraf som inte minst är av 
intresse i denna undersökning: ”Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, 
forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa 
litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka 
med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en 
god biblioteksservice.” (SFS 1996:1596 10 §). 
 
2004 ändrades bibliotekslagen så att en paragraf om samverkan mellan bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet tillkom (SFS 1996:1596 7a 
§). 
 
I 2013 års bibliotekslag räknas skolbibliotek in i det allmänna biblioteksväsendet (SFS 
2013:801 1 §). En paragraf om samverkan mellan bibliotek och bibliotekshuvudmän 
inom det allmänna biblioteksväsendet kvarstår sedan tidigare bibliotekslag med tillägg 
av syftet ”att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser” (SFS 2013:801 14 
§). I nästa paragraf (15 §) sägs att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 
avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande. 
Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller 
skolbibliotek.” 
 
 
3. Definitioner 
 
Allmänhetens bibliotek i skolbibliotek: ett skolbibliotek som i enlighet med den 
japanska regeringens (Ministry of education, culture, sports, science and technology) 
idé är öppet för invånare i det område där skolan ligger, direktöversättning: lokalt öppet 
bibliotek. Skolbiblioteket utnyttjas mer genom att det är öppet även efter skolan för 
skolbarnen och de kan också komma dit i sällskap med sina familjer och träffa 
människor som bor i samma område. Den japanska regeringen avser med detta att 
genom att ge allmänheten tillträde till skolbiblioteket låta dem få ta del av en 
verksamhet som leder till skolbarns läsutveckling (Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science & Technology in Japan 2009).  
 
Lärarbibliotekarie (Japan): lärare som arbetar professionellt med skolbiblioteksfrågor 
och har biblioteksutbildning. Lärarbibliotekarier ska spela en central roll för att driva 
skolbiblioteken och verka för att de ska utnyttjas av elever och lärare i skolan (Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science & Technology in Japan 2012). I 
skolbibliotekslagen som kom 1953 fastställdes att skolbibliotek måste ha 
lärarbibliotekarie, men i ett tillägg till lagen gavs en tidsmässig respit. Från den 1 april 
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2003 ska alla skolor som har 12 klasser eller fler ha en lärarbibliotekarie enligt ett 
tillägg till skolbibliotekslagen som kom den 1 april 1997. 
 
Förvaringsbibliotek: ett bibliotek som lagrar material som ska utnyttjas till skolarbete i 
grundskolan. Alla skolor i kommunen kan använda sig av dess material. När det behövs 
flera exemplar av en bok, t ex en klassuppsättning, eller om man har behov av böcker 
som inte finns i det egna skolbiblioteket, kan man låna dem av förvaringsbibliotek. 
 
Skolbibliotekarie: den person som är anställd för att ansvara för skolbiblioteket. 
 
Stöd: I denna uppsats används ordet stöd för att beteckna hjälp som skolbibliotek och 
skolbibliotekspersonal kan få utifrån, utanför den egna skolan, för att kompensera för 
brister eller för att förbättra verksamheten i skolbiblioteket och öka kompetensen hos 
skolbibliotekspersonalen. Det rent praktiska arbete som personal i Allmänhetens 
bibliotek i skolbibliotek hjälper skolbibliotekarien med tas inte med i denna 
undersökning. 
 
 
4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Jag har inte lyckats hitta någon större mängd forskning som fokuserar på stöd till 
bibliotek och/eller dess personal, men desto mer om samarbeten mellan skolbibliotek 
och/eller dess personal och en eller flera utomstående parter. Samarbeten innebär 
normalt ett givande och tagande, men när det gäller skolbibliotek är det normalt en 
relativt resurssvag samarbetspartner. Det finns begränsningar både vad gäller material i 
skolbiblioteket och vad gäller de personella resurserna. I de flesta fall torde alltså 
skolbiblioteken och dess personal främst ta emot stöd inom ramen för samarbetet, 
snarare än att ge stöd. Den forskning jag har stött på om skolbibliotek och 
stöd/samarbete har dock till övervägande del behandlat samarbete mellan 
skolbibliotekets personal och lärare på den egna skolan. Det har alltså varit ett internt 
samarbete inom skolan som man har studerat. Denna kategori forskning kommer inte 
vidare att behandlas här. 
 
 
4.1 Samarbete med eller stöd från folkbibliotek 
 
Samarbete mellan skolbibliotek och folkbibliotek har dragit till sig intresse från en 
relativt stor grupp forskare i olika länder. I Japan har man konstaterat att samarbetet där 
till ganska stor del handlar om lån av material och då bara åt ett håll, det vill säga att 
samarbetet egentligen mestadels handlar om stöd åt ett håll, att skolbiblioteket lånar 
material från folkbiblioteket (Nagatoshi 2011).  
 
Yuu Nakamura, som undersökte School library support center promotion project (ett 
statligt projekt där man placerade en typ av skolbibliotekscentraler i t ex 
utbildningscentraler som skulle ge stöd till samarbete mellan skolbibliotek, stöd till drift 
av skolbibliotek och stöd för att öppna skolbibliotek (Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science & Technology in Japan u.å.)) presenterar några fall där man har nått 
längre än till enbart materiellt stöd. I dessa fall utbyter personal i såväl skolbibliotek 
som folkbibliotek information med varandra – en information som båda parter sedan 



9 
 

använder sig av i sina arbeten. Det krävs två faktorer för att få till stånd ett samarbete: 
att skolbiblioteket kontinuerligt är försett med personal i någon grad och att 
skolbibliotekspersonalen är utbildad eller utbildar sig tillräckligt mycket (Nakamura 
2009). 
 
Katsumi Misawa resonerar i en artikel om samarbete kring temat informationsservice, 
där referensservice står i centrum (Misawa 2016). Han ger två förslag till samarbete 
kring informationsservice som kan nå utöver det rent materiella stödet och vad 
skolbiblioteket kan göra för folkbiblioteket. Det första förslaget är att personalen i de 
deltagande kommuner i School library support center promotion project (se förklaring 
ovan) som har valt att ha egen skolbibliotekscentral bör ta initiativ till regelbundna 
möten mellan kommunens skolbibliotek och folkbibliotek. Vid dessa möten ska 
respektive bibliotek presentera sin service till barn samt olika fall av 
informationsservice och använd metod. Det gäller t ex de källor som används för att 
besvara frågorna vid referensfrågor och på vilket sätt man besvarade frågorna. Vid 
mötet diskuteras och analyseras de olika referenssvaren och man ska sträva efter att nå 
en samsyn. Det andra förslaget är att resultaten av ovanstående möten formuleras och 
samlas i en referensfallsbok. Sådana böcker är av intresse inte endast i den egna 
kommunen utan även för andra kommuner, menar författaren (Misawa 2016). 
 
Yuji Hirakue (Hirakue 2009) studerade historiken kring samarbete och stöd mellan 
skolbibliotek och folkbibliotek i Japan och delade in denna historik i fyra perioder:  
 

1. Från senare delen av 1960-talet – senare delen av 1970-talet: kontakter mellan 
skol- och folkbibliotek.  

2. Senare delen av 1970-talet – senare delen av 1990-talet: stöd från folkbibliotek 
till skolbibliotek.  

3. Från senare delen av 1990-talet – omkring år 2000: ömsesidigt systematiserat 
samarbete. Datornätverk möjliggjorde effektivare lånemöjligheter och utbyte av 
information.  

4. 2000-talet: service skapas tillsammans. Lärare och bibliotekspersonal jobbar 
tillsammans för att utveckla elevernas förmåga att genomföra egna uppdrag i 
studierna. Lärare och skolbibliotekspersonal utformar också tillsammans 
läromedel som behandlar närmiljön.  

 
För att möjliggöra samarbetsnivån i period 4 ska skolbibliotekspersonal fungera som 
koordinatorer mellan skolan och omvärlden. Tanken på koordinatorer satte fokus på 
systemet för skolbiblioteksstöd i School library support center promotion project (se 
förklaring ovan). Hirakue beskrev studiekoordinatorernas uppdrag som att arbeta med 
samordning, matchning och planering mellan skolor och omvärlden. Genom detta 
förbättras utbildningen vad avser kännedom om närmiljön. 
 
Författaren menar att man när artikeln skrevs befann sig i nivå 3 och strävade mot att 
uppnå nivå fyra. Samarbetet kring material var alltså genomfört medan man siktade mot 
nivå 4 (Hirakue 2009). 
 
Hirakues tankar om studiekoordinatorer förutsätter att det finns kontinuerlig tillgång till 
personal som är tillräckligt utbildad, i enlighet med Nakamuras tankar ovan, liksom 
tillräcklig informationsservice i enlighet med Misawas tankar. 
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I Hong Kong förekommer också samarbeten med folkbibliotek (Lo & Chiu 2016). 
Precis som i Japan får skolbiblioteken stöd från folkbiblioteket genom att låna material. 
Inte minst större uppsättningar böcker för temastudier och klassuppsättningar är 
värdefullt men också tillgång till elektroniska resurser som t ex databaser med lokalt 
material. Det rör sig alltså om en kompensation för skolbibliotekens begränsade resurser. 
Samtidigt gör skolbibliotekarierna reklam för folkbibliotek och utbildningsinsatser för 
att minska tröskeln för skoleleverna att besöka stadens folkbibliotek. Folkbiblioteken 
anordnar dessutom möten för skolbibliotekarier på folkbiblioteket där man ger 
uppdateringar om folkbibliotekets service och ger tillfällen för skolbibliotekarierna att 
överenskomma med folkbibliotekarierna om så kallade block loans (omkring 200 
böcker eller annat material som lånas ett par månader) och om att bjuda in 
folkbibliotekarier till skolor. Det finns också ett Library-Student-Ambassador-Program. 
Detta program inbjuder elever i 9-10 årsåldern att delta och folkbiblioteken ger två 
dagars träning. Träningen är inte bara för att göra dem bekanta med arbetet i 
folkbiblioteket utan även att ge dem utbildning i att hämta och använda information. 
När de är färdiga med praktiken kan de vara praktikanter i sina skolbibliotek.  
 
För Sveriges del finns bl a en studie (Torgnysdotter Sundblad 2007) från Gotlands 
kommun där folkbibliotekarierna i studien gärna såg att lånen mellan skol- och 
folkbibliotek blev helt fria medan skolbibliotekarierna endast ville kunna låna helt fritt 
från folkbiblioteket men inte tvärtom. Synen på folkbiblioteken var att de var allmänna 
medan skolbiblioteken sågs som skolornas bibliotek. Folkbiblioteken har avtal med ett 
antal skolor om bokprat, biblioteksbesök och bokdepositioner. Svårigheter i samarbetet 
är bl a brist på tid och brist på skolbibliotekspersonal. 
 
 
4.2 Samarbete med forskningsbibliotek 
 
Ett lokalt samarbetsprojekt mellan skolbibliotek, folkbibliotek och universitetsbibliotek 
ägde rum i staden Tsu i prefekturen Mie i Japan (Nakai, Ito & Sato 2006). Detta 
samarbetsprojekt var en del i ett större projekt kallat School library resource share 
network project. Författarna uppger att samarbeten mellan universitetsbibliotek och 
lokala bibliotek är ovanliga och därför värt att presentera och granska. Man anordnade 
först ett möte mellan personal från skolbibliotek, folkbibliotek och Mie 
universitetsbibliotek för att komma överens om samarbetsområden. Man kom också 
fram till att skolbibliotek har en tendens till brist på den professionella kunskap och 
skicklighet som behövs för att driva ett skolbibliotek. Mie universitet har denna 
kompetens. Universitet har bland annat lärarbibliotekarieutbildning, utbildning i 
biblioteks- och informationsvetenskap och lärarutbildning och universitetet kunde 
utnyttja denna profil så att kurser i informationskompetens kunde ges till volontärer och 
personal i skolbibliotek samt till lärarbibliotekarier. På så sätt var universitetets 
deltagande mycket effektivt för att förbättra skolbiblioteksverksamheten. 
 
 
4.3 Stöd från yrkesorganisationer och kolleger i andra 
skolbibliotek 
 
Forskning som berör skolbibliotekariers samarbeten med och stöd från 
yrkesorganisationer och kolleger utanför den egna skolan har i stort sett lyst med sin 
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frånvaro, menar Cristina Sacco Judge (Judge 2012). Hennes undersökning hade som 
huvudmålsättning att bygga en modell för ideala omständigheter för skotska 
skolbibliotek genom att bland annat studera motsvarande amerikanska modell, dra 
lärdomar av den och använda delar av den i byggandet av den skotska modellen. I 
studien undersöktes tre olika distrikt i Connecticut i USA och två i Skottland. De 
amerikanska skolbibliotekarierna har lärarutbildning och bibliotekarieutbildning medan 
den brittiska modellen mer liknar den svenska, med till stor del ensamarbetande 
skolbibliotekarier. I Skottland, till skillnad från övriga Storbritannien, har merparten av 
skolbibliotekarierna bibliotekarieutbildning. De amerikanska skolbibliotekarierna i 
undersökningen hade större utbyte av nationella och framför allt regionala 
yrkesorganisationer än sina skotska kolleger. Dessa organisationer gav bland annat 
möjlighet till nätverkande vid konferenser och hade också sändlistor (e-post). 
 
En annan typ av stöd hade en av de skotska bibliotekarierna i undersökningen tillgång 
till. Hon var oerfaren inom yrket men hade fördelen av ett stort stöd från kolleger inom 
distriktet. De stöttade och hjälpte varandra på ett informellt sätt. 
 
Modellen som Cristina Sacco Judge byggde består av tre delar. Skolbibliotekarien själv 
är den viktigaste delen. Skolbibliotekarien ska vara kompetent och ha en strategisk 
vision som knyter an till de övergripande målen för skolan. Hon/han ska också ha ett 
uppträdande som är lämpligt för att bygga bra relationer till elever och lärare. För att 
skolbibliotekarien ska kunna fungera på bästa sätt i skolan har Cristina Sacco Judge 
placerat in två andra delar som förutsättningar i sin modell. Skolmiljön är en av dessa 
delar. I skolmiljön ingår att ledningen ser skolbibliotekarien som en expert inom sitt 
område och ger sitt stöd. Vidare ingår att den kultur och atmosfär som finns i skolan 
främjar skolbibliotekariens arbete att nå ut samt att resurser finns för att tillgodose 
skolbibliotekariens strävanden. Den del som återstår är yrkesmässigt stöd. Denna del tas 
upp i teoriavsnittet nedan. 
 
Eva Hornung har studerat begreppet fortbildning och vad ensamarbetande bibliotekarier 
i Irland lägger för betydelse i begreppet (Hornung 2015). Med hjälp av bl a en 
fenomenografisk analys av intervjuer hittades fem olika kategorier av begreppet 
fortbildning och fyra olika dimensioner inom varje kategori.  
 
Första kategorin handlade om fortbildning för att ge bättre service. I denna kategori var 
den mer formella fortbildningen starkast, som t ex kurser. Informell fortbildning kom 
främst genom internet, som sändlistor, handledning via nätet och via träning på jobbet.  
 
Andra kategorin handlade om fortbildning för att utvecklas som bibliotekarie. I denna 
kategori nämndes som formell fortbildning bl a kurser, konferenser och seminarier, 
utbildningar som en del av konferenser och fallstudier. Informella fortbildningar (dit 
räknades att någon visar dig direkt hur man ska göra), sändlistor, hjälpforum, 
webbseminarier, utbildning via nätet, korrespondenskurser, e-post, telefon, litteratur, 
särskilt facklitteratur, informella nätverkskvällar. 
 
Tredje kategorin handlade om den fortbildning som behövs för att kunna klara av det 
arbete som en ensam bibliotekarie måste kunna klara av. Tyngdpunkten låg här på 
informella aktiviteter. Återigen var internet dominerande: Nätet, sändlistor, handledning 
via nätet och träning som databasleverantörer försåg dem med. Att ringa till en kollega i 
ett annat bibliotek var ett annat sätt. 
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Fjärde kategorin handlade om fortbildning genom att lära sig något för att förbättra 
något när man återvänder till biblioteket. Formella aktiviteter och informella aktiviteter 
var här framträdande. Formella aktiviteter var bland annat korta seminarier, 
träningskurser och repetitionskurser. Informella aktiviteter var internetbundna, som 
sändlistor, nyhetsgrupper, grupper med begränsat tillträde, men även praktiska 
aktiviteter, personer som instruerar, nyhetsbrev från leverantörer och tidskrifter. 
 
Femte och sista kategorin handlade om fortbildning för att utvecklas som människa. I 
denna kategori sågs alla aktiviteter som möjliga källor till livslångt lärande. 
 
Av undersökningen kan man dra slutsatsen att olika kategorier av fortbildning kräver 
olika typer av aktiviteter. LAI (Library assiciation of Ireland) har en stark historik i att 
länka samman yrkesverksamma men en ny emfas har lagts på informella, virtuella 
kontakter. I den mindre urbana västra delen av Irland har LAI ordnat webbseminarier 
och andra faciliteter. Fler bibliotekarier än någonsin verkar engagera sig i sändlistor och 
LinkedIn. Genom att skicka en efterfrågan till listan kan man potentiellt nå hundratals 
andra yrkesverksamma. Andra exempel är att A&SL (Academic and special libraries 
section of the Library assiciation of Ireland) har startat informella nätverkskvällar som 
ger ensamarbetande och icke-ensamarbetande möjlighet att träffa andra bibliotekarier. 
Möjligheter ges till bollande av idéer, att höra om nyheter eller vad som händer vid 
större bibliotek. 
 
 
5. Teori 
 
5.1 David V. Loertschers taxonomi 
 
David V. Loertscher skapade under 1980-talet ett antal taxonomier för att studera hur 
lärare och skolbibliotekarier samarbetar (Loertscher 2000). Dessa taxonomier har sedan 
dess använts flitigt i forskning kring skolbibliotek och skolbibliotekarier (Limberg 
2003, s. 80). Taxonomierna bygger i och för sig på den amerikanska och kanadensiska 
situationen där skolbibliotekarien i många fall förutsätts ha pedagogisk utbildning med 
lärarbakgrund, men taxonomin är trots detta fullt användbar för att beskriva 
ambitionsnivåer även i andra länder. 
 
I denna uppsats har jag använt hans taxonomi vad avser ”the Library Media Specialist”, 
dvs vad som i Japan och Sverige motsvarar skolbibliotekarie. Taxonomin innehåller tio 
nivåer som beskriver skolbibliotekets och därmed skolbibliotekariens roll i successivt 
ökande grad av aktivitet.  
 
Nivå 1. Skolbiblioteket förbigås i princip helt och hållet. Skolbibliotekarien försöker 
inte påverka situationen. 
 
Nivå 2. Material finns tillgängliga för den som söker på eget initiativ. Material, olika 
hjälpmedel och nätverksresurser är organiserade så att det går att hitta i dessa och 
använda sig av dessa för dem som söker självständigt. Denna nivå innefattar för 
skolbibliotekarien att välja ut, skaffa in, presentera och vidmakthålla samlingen.  
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Nivå 3. Skolbibliotekarien använder sig av sin förmåga att lokalisera material från ett 
stort utbud av källor, oavsett om materialet finns i skolbibliotekets samling eller i 
folkbibliotek, universitetsbibliotek eller kan hämtas via ett nätverk eller en databas.  
 
Nivå 4. Skolbibliotekets utrustning kan användas av individer och mindre grupper utan 
att säga till i förväg. Skolbibliotekarien kan svara på ett ögonblick när nya önskemål 
uppstår. Han/hon servar med material, resurspersoner, tillträde till webbsidor, 
producerande aktiviteter, undersökande projekt, spel eller vilken annan aktivitet som 
helst som svarar mot önskemålen. Dessa projekt kan äga rum under få minuter under en 
lektion eller kan växa till att involvera hela skolan under en hel termin eller ett helt år. 
 
Nivå 5. Informell och kort planering med lärare och elever om utrustningen i 
skolbiblioteket och dess möjligheter förekommer. Skolbibliotekarien samlar idéer som 
har visat sig fungera från lärare eller andra skolbibliotekarier, från föreståndare, från 
sammankomster man har varit med på, från facklitteratur inom området och från egna 
kreativa tankar. Skolbibliotekarien känner till var man kan få hjälp – människor, 
material och utrustning – och känner till hur man kan få tag på hjälpen. Lärare och 
elever lär sig att lita på att skolbibliotekarien ska komma med lösningar och lösa 
problem. 
 
Nivå 6. På lärares eller elevers begäran kan ett ihopsamlande av material göras och 
tillgång till viktiga digitala resurser ges innan ett lektionsprojekt sätter igång. Om 
skolbibliotekarien får kännedom om ämnet för ett kommande utbildningsavsnitt i god 
tid kan skolbibliotekarien samla material från många källor. Material från 
skolbiblioteket kan samlas innan eleverna hinner komma, en lista på webbsidor kan 
skapas, en grannskola kan låna ut material, folkbibliotek kan förvarnas om en stor 
efterfrågan på visst material, material från andra bibliotek och gratismaterial kan samlas 
in. Om skolbibliotekarien får tillräckligt med tid kan läraren överösas med material och 
informationsresurser. 
 
Nivå 7. En satsning görs för att föra fram filosofin hos skolbiblioteksprogrammet - ett 
program med en modell för hur ett optimalt skolbibliotek ser ut och fungerar som David 
Loertscher tagit fram (Loertscher 2000, s. 11ff). Skolbibliotekarien arbetar på många 
olika sätt för att visa på verksamhetens möjligheter och mål och sprida detta till 
målgrupper. Det kan handla om att undervisa, informera, göra reklam, uppmuntra, 
instruera osv.  
 
Nivå 8. De fyra stora programelementen hos David Loertschers skolbiblioteksprogram 
(samarbete, läskompetens, förbättrad inlärning genom teknologi och 
informationskompetens) – är i funktion i skolan. Skolbiblioteket är på väg att nå målet 
att bidra till utbildningsresultatet. På den här nivån har skolbibliotekarien med hjälp av 
olika rådgörande grupper skapat en plan, en strategi för genomförande och en process 
för utvärdering av alla de fyra programområdena.  
 
Nivå 9. Skolbiblioteksprogrammet uppfyller behoven hos varje elev och lärare inom 
vart och ett av de fyra programområdena hos David Loertscher (samarbete, 
läskompetens, förbättrad inlärning genom teknologi och informationskompetens). 
Lärare och studenter känner till vad som förväntas av dem och vad de kan erhålla i form 
av samarbete, resurser för ökad läskompetens, nya teknologier och mjukvara när sådana 
utvecklas och informationskompetens. 
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Nivå 10. Alla som på något sätt bidrar till utbildning i skolan deltar i planeringen av vad 
som faktiskt lärs ut i skolan eller i skoldistriktet. Skolbibliotekarien ses som en kollega 
som bidrar meningsfullt i planeringen. Kunskapen om material, källor, teknologi, 
tillgängliga samlingar och undervisnings- och inlärningsstrategier gör skolbibliotekarien 
till en värdefull tillgång när förändringar av utbildningsplaner övervägs och genomförs.  
 
 
5.2 Cristina Sacco Judges modell för skotska 
skolbibliotek 
 
Cristina Sacco Judge byggde i sin avhandling en modell för skotska skolbibliotek 
genom att bland annat studera motsvarande amerikanska modell (Judge 2012). I den 
amerikanska modellen har skolbibliotekarien ofta förutom bibliotekarieutbildning även 
någon form av lärarutbildning, tillgång till hjälp från assistenter och stöd från starka 
yrkesorganisationer och stabila yrkesstandarder. En mångfald forskning tyder på att 
denna amerikanska modell har positiv påverkan på utbildningsresultaten. Den brittiska 
modellen innebär istället ensamarbetande skolbibliotekspersonal utan assistenthjälp och 
med svaga och passiva yrkesorganisationer. I Skottland har man i högre grad än i övriga 
Storbritannien bibliotekarieutbildad personal i skolbiblioteken och därmed kan en 
speciell modell för Skottland motiveras (Judge & McMenemy 2014, s. 102).  
 
Den skotska modellen kom i avslutningsskedet att bestå av tre delar. Viktigast av de tre 
delarna är skolbibliotekarien själv. För att helt komma till sin rätt är skolbibliotekarien 
beroende av de två övriga delarna: skolmiljön och det stöd som skolbibliotekarien kan 
få i sin yrkesroll. 
 
För denna uppsats har jag valt att använda mig av den del av modellen som handlar om 
det stöd som skolbibliotekarien kan få. 
 
Cristina Sacco Judge skriver om stödet i yrkesrollen: ”Strong professional leadership 
can help motivate school librarians and raise the standards of professional activity. 
Model professional support will provide intellectual and social resources to help 
librarians better achieve their strategic vision. This support should be available to school 
librarians nationally, regionally, and locally, through a combination of professional 
associations and local, employment-based support” (Judge 2012, s. 280). 
 
Modellens yrkesorganisationer tänks stödja skolbibliotekarier såväl nationellt som 
regionalt på följande sätt:  

- Yrkesorganisationer publicerar standarder som sätter mål som bibliotekarier kan 
arbeta mot. 

- Yrkesorganisationer ger möjligheter till nätverkande med kolleger och utbyte av 
idéer genom att t ex anordna konferenser och utbildning. 

Modellens lokala personal geografiskt sett inom professionen ska ge stöd åt 
bibliotekarier på lokal nivå genom att ha följande egenskaper: 

- Skolbibliotekarien har lokalt tillgång till en ledande person inom professionen 
som har en strategisk vision för skolbibliotek och som uppmuntrar till en 
yrkesmässig aktivitet på hög nivå. 

- Skolbibliotekarierna bildar lokalt ett starkt kamratstödjande nätverk som arbetar 
tillsammans för att lösa yrkesmässiga problem och utbyta kunskap. 



15 
 

6. Metod 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod. Genom kvalitativ metod finns en 
möjlighet att nå en djupare förståelse av det enskilda undersökningsobjektet och få en 
helhetsbild (Holme & Solvang 1997, s. 79f). Naturligtvis skulle en jämförelse mellan 
situationen i två länder med fördel kunnat omfatta många undersökningsobjekt för att på 
så sätt med mer säkerhet kunna uttala sig om skillnader mellan länderna, men metoden 
skulle i sådana fall med nödvändighet ha blivit mer kvantitativ. Jag hade då ändå kunnat 
missa värdefull kunskap hos enskilda undersökningsobjekt genom att undersökningen 
då av resursskäl hade blivit mer ytlig. 
 
För undersökningen valde jag semistrukturerad intervju, som alltså är en kvalitativ 
forskningsmetod. Alan Bryman beskriver semistrukturerad intervju på så sätt att 
forskaren har en tydlig inriktning på sina frågor och att dessa är ganska öppna. 
Ordningen mellan frågorna kan ändras och ytterligare frågor kan ställas, men i stort sett 
har frågorna inriktningar som ursprungligen var tänkt (Bryman 2011, s. 415). 
Anledningen till att jag valde att göra semistrukturerade intervjuer är att jag som 
utgångspunkt hade ett tydligt fokus och ville ha svar på ett antal specifika frågor för att 
undersöka stöd till skolbiblioteket. Genom att frågorna är öppna ges utrymme för 
alternativa stödformer att identifieras, stödformer som skulle ha kunnat förbises om 
frågorna varit mer fasta, som i en enkät. 
 
Vid utformningen av intervjuguiden formulerade jag frågorna för att få med stödformer 
som både handlar om rent materiellt stöd och ickemateriella stödformer. Jag frågade till 
en början efter samarbeten för att inte begränsa tankarna till mer passiva stödformer. 
Från början var min undersökning tänkt att behandla endast ett skolbibliotek, i Japan, 
och frågorna var utformade utifrån detta. Intervjun vid det första skolbiblioteket i Japan 
fick i praktiken delvis fungera som en testintervju. Efter att jag ändrat frågeställningarna 
något och utökat antalet intervjuer och dessutom utökat undersökningsområdet till att 
även omfatta Sverige utformade jag en ny intervjuguide som mer svarade mot den nya 
situationen. 
 
 
6.1 Urval av informanter 
 
De svenska skolbiblioteken valde jag ut från två kommuner. Jag använde mig av två 
olika sätt att samla informanter i svenska skolbibliotek. Ett sätt var att via e-post ta 
kontakt med skolor som har skolbibliotekarier. Bibliotekariernas namn stod i dessa fall 
på skolornas hemsidor på internet. Det innebär att skolor som inte har skolbibliotekarier 
(som jobbar bara med skolbibliotek) vid användande av detta kontaktsätt valdes bort. 
Men jag valde detta sätt för att på ett säkert sätt få kontakt med skolbibliotekspersonal. 
En annan väg som jag valde för att få kontakt med skolbibliotekspersonal var att söka 
intervjupersoner i min privata omgivning.  
 
När det gäller skolbibliotek i Japan visade det sig vara svårt att få skolor att ställa upp 
och därför valde jag att gå via en skolbiblioteksorganisation. Organisationen hittade ett 
par lämpliga lärarbibliotekarier. Dessutom valde jag även här att komplettera med en 
intervjuperson i min privata omgivning. 
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7. Resultat 
 
Jag intervjuade bibliotekspersonal i tre japanska skolor och tre svenska skolor om deras 
respektive skolbiblioteksverksamheter. Här presenteras vad jag har fått fram genom 
intervjuerna. Jag tar först upp uppgifter om skolan och dess bibliotek, sedan de stöd som 
de har uppgett att de har tillgång till som kommer utifrån, det vill säga utanför skolan 
och dess personal.  
 
Det är i stort sett tre olika typer av stöd som jag har stött på i min undersökning, 
nämligen stöd för att kompensera för brist på önskat material och stöd i form av 
information som fås utifrån, vid möten med och diskussioner med kolleger och andra 
med professionell kunskap på området. Tilläggas kan också stöd i form av service, en 
arbetsuppgift som utförs. De önskemål om stöd utifrån som noterades har endast lagts 
till i de fall önskemålen uttrycktes. Ingen fråga i min intervjuguide handlar om 
önskemål om stöd, men jag har valt att notera detta här ändå för att få en bild över 
skolbibliotekets situation i de fall jag fått det. 
 
 
7.1 Japansk skola JA 
 
Respondenten är lärarbibliotekarie. 
 
I JA-skolan går cirka 570 elever i årskurserna 1 – 6. Skolans bibliotek rymmer inom sig 
två olika funktioner: skolbiblioteket och Allmänhetens bibliotek i skolbibliotek (se 
definition i avsnitt 3). I skolbiblioteket arbetar fyra personer: en lärarbibliotekarie, en 
assistent och två medlemmar i skolans bibliotekskommitté. Ingen av dem är anställd 
med huvuduppgift att arbeta i biblioteket. Lärarbibliotekarien och assistenten är 
fastanställda, men deras huvudsakliga arbetsuppgift är att vara lärare och inte 
skolbibliotekspersonal. Hur många procent av arbetstiden som används till 
skolbiblioteksuppgifter fick jag inte veta, eftersom det inte finns någon tradition att 
räkna arbetstider på detta sätt. Personalen i Allmänhetens bibliotek i skolbibliotek består 
av en lärare och tre andra personer som uppbär lön samt ett antal volontärer. 
 
JA-skolans skolbibliotek får stöd både vad gäller material och stöd i form av 
informationsutbyte. JA-skolan ser ett behov av båda typerna av stöd. När det gäller 
materiellt stöd har de möjlighet att vända sig till förvaringsbibliotek (se definition i 
avsnitt 3) och också att använda sig av ett lånenätverk med stadsbiblioteket. 
Förvaringsbibliotek använder de när de har behov av att komplettera med böcker som 
behövs i skolarbetet, särskilt är förvaringsbibliotek en stor hjälp när de vill ha många 
exemplar av samma bok. Lånenätverket knyter samman skolor och stadsbiblioteket. 
Lärare kan beställa böcker från stadsbiblioteket genom lånenätverket.  
 
När det gäller stöd i form av informationsutbyte tillhör JA-skolan olika 
skolbiblioteksorganisationer som är på riks-, regional- och stadsnivå och när de deltar i 
möten som dessa organisationer anordnar har de möjlighet att växla information och 
diskutera gemensamma problem med yrkeskolleger. 
 
JA-skolan har tillgång till hjälp med högläsning för elever. Högläsningen sköts av 
volontärer. 
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JA-skolan skulle gärna vilja ha tillfälle till presentationer av nya böcker och böcker som 
passar till olika ämnen i elevers undersökande arbeten. 
 
 
7.2 Japansk skola JB 
 
Respondenten är lärarbibliotekarie. 
 
I JB-skolan går cirka 780 elever i årskurserna 7–9. JB-skolans skolbibliotek har en 
lärarbibliotekarie och dessutom ett antal volontärer som utför rent praktiskt arbete och 
arbetar vissa tider. Lärarbibliotekarien är tillsvidareanställd men inte heltidsanställd som 
skolbibliotekspersonal utan lärarbibliotekarien jobbar huvudsakligen som lärare och kan 
bara arbeta viss tid med skolbiblioteksuppgifter. Hur många procent fick jag inte veta, 
eftersom man inte räknar arbetstid på detta sätt i Japan. 
  
JB-skolans skolbibliotek får stöd i form av material och genom informationsutbyte. De 
utnyttjar förvaringsbibliotek för att komplettera med material som saknas i det egna 
skolbiblioteket. Sedan använder man sig också av lånenätverket mellan skolor och 
stadsbiblioteket.  
 
JB-skolan är medlem i flera skolbiblioteksorganisationer. Lärarbibliotekarien får 
möjlighet till informationsutbyte när hon är med i möten som dessa 
skolbiblioteksorganisationer håller i och träffar då kolleger från andra skolbibliotek. 
 
Skolbiblioteket får inget särskilt stöd när det gäller service som t ex högläsning. 
 
Ett önskemål som framkom är att JB-skolans lärarbibliotekarie skulle vilja ha flera 
tillfällen till informationsutbyte med skolbibliotekspersonal från andra skolor. 
 
 
7.3 Japansk skola JC  
 
Respondenten är lärarbibliotekarie. 
 
I JC-skolan går cirka 660 elever i årskurserna 7 – 9. Skolan har en lärarbibliotekarie och 
dessutom en volontär. Lärarbibliotekarien är tillsvidareanställd för 
skolbiblioteksuppgifter men arbetar inte heltid med detta. Hennes huvudarbetsuppgifter 
är istället som lärare. Jag fick inte tillgång till uppgifter om procentuell andel av 
arbetstiden som avsätts för skolbibliotek, på samma sätt som i fallen med JA-skolan och 
JB-skolan. 
 
JC-skolans bibliotek får stöd i form av material och informationsutbyte. Material får 
skolbiblioteket låna från förvaringsbibliotek för att komplettera beståndet av eget 
material och de utnyttjar också lånenätverket mellan skolbibliotek och stadsbiblioteket. 
 
Lärarbibliotekarien kan få stöd i form av informationsutbyte när det anordnas kurser för 
lärarbibliotekarier. Det brukar ske fyra gånger om året. 
 
När det gäller stöd till service har JC-skolan ibland en orientering för skolbarn i 
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stadsbiblioteket. Orienteringen ges av personal i stadsbiblioteket. Där får eleverna 
exempelvis se hur referensarbete går till, och de får prova att laga trasiga böcker och 
uppleva digitala böcker. 
 
 
7.4 Svensk skola SD  
 
Respondenten är lärarbibliotekarie. 
 
I SD-skolan går cirka 500 elever i årskurserna F–6. Skolan har också elever i årskurs 7-
9 men dessa använder sig av ett annat skolbibliotek. Skolbiblioteket för årskurserna F-6 
har en anställd som jobbar ca 6 timmar i veckan i skolbiblioteket. I övrigt arbetar hon 
som lärare. Hon är tillsvidareanställd både som lärare och skolbibliotekspersonal men är 
alltså inte heltidsanställd för skolbiblioteksverksamhet. 
 
SD-skolan och dess personal får stöd i form av både materiellt stöd och stöd i form av 
informationsbyte. Lärarbibliotekarien brukar helst köpa in material själv. Men när hon 
inte i förväg vet vad lärarna tänker jobba med under lektioner, och material som passar 
lärarnas tema inte finns i skolbiblioteket, måste hon låna utifrån. Hon lånar i så fall från 
folkbibliotek, från andra skolbibliotek i kommunen och från stadsbibliotek och 
skolbibliotek i en grannkommun. 
 
När det gäller informationsutbyte finns det en grupp med skolbibliotekarier och 
lärarbibliotekarier som träffas två gånger per år. Hon kan också ringa till någon i 
gruppen om hon vill ha hjälp. Det finns också en bibliotekarie i kommunen som är 
huvudansvarig för kommunens skolbibliotek, och man kan ringa och fråga 
bibliotekarien om man behöver ha hjälp, t ex med inköp eller tips om lämplig litteratur. 
 
När det gäller stöd till service kommer en barnbibliotekarie från ett av kommunens 
folkbibliotek en gång per termin till årskurs två och årskurs fem och har bokprat med 
eleverna. Hon erbjuder sig också att komma till föräldramöten för att prata med 
föräldrarna om hur viktigt det är med läsning. 
 
 
7.5 Svensk skola SE  
 
Respondenten är skolbibliotekarie. 
 
I SE-skolan går cirka 300 elever i årskurserna F–9. Skolans skolbibliotek har två 
anställda, en skolbibliotekarie och en assistent. Båda två är tillsvidareanställda men 
ingen av dem är heltidsanställd. Båda två jobbar 50 % i skolbiblioteket. 
 
SE-skolan och dess personal får stöd i form av materiellt stöd och i form av 
informationsutbyte. SE-skolans skolbibliotek brukar utnyttja skolbibliotekscentralen i 
kommunen, men skolbibliotekscentralen har inte alltid allt som de vill ha. När skolan 
behöver stora klassuppsättningar brukar bibliotekarien ta kontakt med andra skolor i 
kommunen och fråga om de kan låna ut sina klassuppsättningar. Det går att se i 
katalogen vilka skolor som har stora uppsättningar.  
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När det gäller informationsutbyte brukar bibliotekarien få information från och ha 
möjlighet till diskussion med egna före detta kurskamrater från 
bibliotekarieutbildningen. Hon använder sig dessutom av en sändlista som heter 
Skolbiblistan där man kan skicka en fråga till hela Sveriges skolbibliotekarier. 
Dessutom deltar hon i möten som kommunens skolbibliotekscentral anordnar två 
gånger om året där man diskuterar särskilda frågor. När bibliotekarien får frågan om 
vilken kontakt som är mest effektiv för henne i det vardagliga arbetet svarar hon de 
gamla kurskompisarna, detta trots att inte alla före detta kurskompisar arbetar i 
skolbibliotek (”man kan annars snöa in sig”). 
 
SE-skolan får också stöd i form av författarbesök, men inga andra stöd när det gäller 
stöd till service. 
 
 
7.6 Svensk skola SF 
 
Respondenten är skolbibliotekarie. 
 
I SF-skolan går cirka 500 elever i årskurserna F – 9. SF-skolan har två anställda för sin 
skolbiblioteksverksamhet. En av dessa är skolbibliotekarie och den andra assisterar och 
är egentligen anställd som elevassistent. Båda två är tillsvidareanställda. 
Skolbibliotekarien är heltidsanställd. Assistenten jobbar sju timmar i veckan med 
biblioteksuppgifter. 
 
SF-skolan och dess personal får stöd i form av såväl material som informationsbyte. När 
det gäller material köper bibliotekarien helst in själv. Men när hon behöver flera 
exemplar av samma bok eller böcker som hon inte har i skolbiblioteket för lektioner, 
utnyttjar hon kommunens skolbibliotekscentral och folkbibliotek. 
 
När det gäller stöd i form av informationsutbyte har hon tillfälle till detta vid möten och 
fortbildningskurser som skolbibliotekscentralen ordnar. Bibliotekarien har då möjlighet 
att utbyta information med bibliotekarier i skolbibliotekscentralen och skolbibliotekarier 
från andra skolbibliotek och diskuterar då gemensamma skolbiblioteksfrågor. Dessutom 
har hon ofta kontakt med och stöd från barnbibliotekarierna i stadsbiblioteket. Hon ser 
det som ett samarbete. 
 
Hon tycker att det är väldigt bra att det finns en skolbibliotekscentral för skolbibliotek i 
kommunen. Det är skönt att den ser saker från ett högre perspektiv än vad vanliga 
skolbibliotekarier i allmänhet gör och har idéer om vad som behövs i skolbibliotek och 
anordnar kurser, diskussionstillfällen och tar initiativ till gemensamma projekt mellan 
skolbibliotek i kommunen.  
 
Skolbibliotekarier har ofta ingen arbetskamrat som arbetar med samma uppgifter i den 
egna skolan. Sett ur detta perspektiv är personalen i skolbibliotekscentralen bra 
samtalspartner. Bibliotekarien ser skolbibliotekscentralen som värdefull. Tidigare kunde 
personal från skolbibliotekscentralen hjälpa till med att värdera olika typer av böcker 
inför gallring. Den största fördelen är som hon ser det att de samordnar samarbetet 
mellan skolbibliotekarier.  
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Ett stöd när det gäller service är författarbesök som ordnas med hjälp av 
skolbibliotekscentralen. Högläsning finns vid SF-skolan. Det är då bibliotekarien som 
läser böcker för barnen. 
 
 
8. Analys 
 
Materialet kan naturligtvis inte användas för att dra slutsatser om situationen i länderna 
generellt sett. De studieobjekt jag har valt har det nog lite bättre ordnat för sig än 
genomsnittligt i de båda länderna. De japanska skolbiblioteken i studien har tillgång till 
förvaringsbibliotek. Detta är relativt ovanligt. Två av de svenska skolorna i studien har 
skolbibliotekarier. Två av skolbiblioteken verkar dessutom i en kommun som har satsat 
på skolbibliotekscentral. Detta är inte något som är allmänt förekommande. 
 
Nedan tillämpas Loertschers taxonomi för att analysera det materiella stödet och stödet i 
form av service, det vill säga det stöd som låter sig placeras in i Loertschers nivåer. 
Placeringen i en nivå ska inte uppfattas som att respektive bibliotek har uppnått 
respektive nivå utan endast att biblioteket och dess personal erhåller stöd utifrån som 
skulle kunna bidra till att biblioteksverksamheten uppnår nivån ifråga. 
 
Stöd i form av informationsutbyte vid konferenser, informationsinhämtning vid 
kurstillfällen och möjlighet att bolla idéer med och få svar på frågor från kolleger kan 
inte med självklarhet inplaceras i någon av Loertschers nivåer. För att analysera dessa 
typer av stöd har jag istället valt att använda mig av Cristina Sacco Judges modell för 
skotska skolbibliotek, och då den del av modellen som handlar om stöd till 
skolbibliotekarien. 
 
 
8.1 Analys utifrån Loertschers taxonomi 
 
8.1.1 Analys av de japanska skolorna 
 
Loertschers nivå 1 och 2 
I dessa nivåer fungerar biblioteket främst som en lagerlokal för böcker och andra media.  
 
Ingen av respondenterna i Japan uppger att de använder sig av något stöd för att 
införskaffa material till biblioteket. Böcker och annat material köps istället in. 
Bibliotekarierna får alltså som jag ser det inget stöd för att uppfylla nivå 1 eller 2. 
 
Loertschers nivå 3 
I denna nivå fungerar bibliotekarien som ett stöd för att lärare och elever ska kunna hitta 
material även i andra bibliotek och databaser.   
 
Ingen av respondenterna i Japan uppger att de får något särskilt stöd som kan göra att 
nivå 3 uppfylls. 
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Loertschers nivå 4 
I denna nivå är troligen behoven av material alltför brådskande för att kunna uppfyllas 
genom lån av material från t ex andra bibliotek, möjligen med undantag för de fall där 
intervjupersonerna snabbt kan ta sig till t ex ett folkbibliotek för att låna på plats.  
 
Ingen av respondenterna i Japan nämner att de får något särskilt stöd som kan göra att 
nivå 4 uppfylls. 
 
Loertschers nivå 5 
Jag tar här fasta på att skolbibliotekarien känner till var material finns och hur man kan 
få tag på detta. I denna nivå uppger respondenterna i Japan att de kan få stöd utifrån när 
det gäller material. Samtliga skolbibliotek i undersökningen har möjlighet att 
komplettera sitt material vid behov från förvaringsbibliotek och från stadsbibliotek via 
lånenätverk, och denna möjlighet använder de sig av. Inte minst finns en möjlighet att få 
låna hela klassuppsättningar av vissa böcker från förvaringsbiblioteken. 
 
Loertschers nivå 6 
Ingen av respondenterna i Japan uppger att de får något särskilt stöd som kan göra att 
nivå 6 uppfylls. Visst kan de låna material utifrån enligt ovan men de får inget särskilt 
stöd i form av färdiga paket av material i något ämne. 
 
Loertschers nivå 7 
I två av de japanska skolorna anordnar stadsbiblioteket studiebesök för mellanstadiets 
elever, där eleverna får visning av stadsbiblioteket följt av besvarande av elevernas i 
förväg uttänkta frågor. Vid en skola får högstadieeleverna göra studiebesök på 
stadsbiblioteket och där bland annat se hur referensarbete går till och prova på att ta 
fram och titta på digitala böcker och prova på att laga trasiga böcker. Detta syftar till att 
göra eleverna mer bekanta med biblioteksmiljöer och stimulera intresset även för 
skolans eget bibliotek. 
 
Loertschers nivå 8 
I denna nivå skulle hjälp med högläsning kunna sorteras in. Loertscher nämner 
högläsning som en metod att förbättra läskompetensen hos elever (Loertscher 2000, s. 
21, 125). I en av de japanska skolorna (JA) får personalen stöd utifrån av volontärer 
med att läsa högt för eleverna.  
 
Loertschers nivå 9 och 10 
I dessa nivåer tillkommer inget stöd i de undersökta skolorna. 
 
 
8.1.2 Analys av de svenska skolorna 
 
Loertschers nivå 1 och 2 
I dessa nivåer fungerar biblioteket främst som en lagerlokal för böcker och andra media. 
 
Ingen av respondenterna i Sverige uppger att de använder sig av något stöd för att 
införskaffa material till biblioteket. Böcker och annat material köps istället in. 
Bibliotekarierna får alltså som jag ser det inget stöd för att uppfylla nivå 1 eller 2. 
 
 



22 
 

Loertschers nivå 3 
I denna nivå fungerar bibliotekarien som ett stöd för att lärare och elever ska kunna hitta 
material även i andra bibliotek och databaser.  
 
Ingen av respondenterna uppger att de får något särskilt stöd som kan göra att nivå 3 
uppfylls. 
 
Loertschers nivå 4 
I denna nivå är troligen behoven av material alltför brådskande för att kunna uppfyllas 
genom lån av material från t ex andra bibliotek, möjligen med undantag för de fall där 
intervjupersonerna snabbt kan ta sig till t ex ett folkbibliotek, för att låna på plats.  
 
Ingen av respondenterna i Sverige nämner att de får något särskilt stöd som kan göra att 
nivå 4 uppfylls. 
 
Loertschers nivå 5 
Jag tar här liksom i den japanska analysen fasta på att skolbibliotekarien känner till var 
material finns och hur man kan få tag på detta. I denna nivå uppger respondenterna i 
Sverige att de kan få stöd utifrån när det gäller material. Två respondenter (SD och SF) 
uppger att de vid behov lånar ifrån folkbibliotek i samma kommun. Två respondenter 
(SD och SE) uppger att de kan låna från andra skolbibliotek i samma kommun medan 
två respondenter (SE och SF) lånar material från skolbibliotekscentralen i kommunen. 
En av respondenterna (SE) lånar dessutom ibland klassuppsättningar böcker från andra 
skolbibliotek. 
 
Loertschers nivå 6 
I denna nivå har jag valt att placera stöd i form av temalådor. En bibliotekarie (SF) lånar 
gärna temalådor från skolbibliotekscentralen i kommunen. Temalådorna utgörs av i 
förväg ihopplockade böcker kring ett särskilt tema. 
 
Loertschers nivå 7 
I denna nivå kan möjligen författarbesök nämnas. Två av de svenska respondenterna 
(SE och SF) nämner att de ibland anordnar författarbesök. Jag tänker här att det kan 
vara ett sätt att öka intresset för verksamheten. 
 
Loertschers nivå 8, 9 och 10 
I dessa nivåer tillkommer inget stöd i de undersökta skolorna. 
 
 
8.2 Analys utifrån Sacco Judges skotska modell 
 
Här används Sacco Judges skotska modell för att analysera stöd i form av 
informationsutbyte. Anledningen till detta är att det är svårt att analysera stöd i form av 
informationsutbyte med hjälp av Loertchers taxonomi på grund av att 
informationsutbyte kan innehålla stöd och tips för snart sagt alla nivåer i taxonomin. 
 
I Sacco Judges modell finns en geografisk uppdelning av stödet, dels nationellt och 
regionalt och dels lokalt. Det nationella stödet är tänkt att ges av yrkesorganisationer 
och det lokala stödet ska ges av personer i skolbibliotekets närhet. Avståndet har 
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betydelse och jag har valt att dela in stödet i stöd på avstånd respektive stöd i närheten. 
Vem eller vilka som står för stödet menar jag har mindre betydelse. Större betydelse har 
stödets karaktär. 
 
I min studie har jag valt att lägga betoningen på typen av stöd och lägga mindre vikt vid 
hur detta stöd kan organiseras. På så sätt har jag kommit fram till följande kategorier: 
 
Stöd på avstånd 
 

- standarder som anger mål att sträva mot 
- kurser, konferenser med tillfällen till kortare nätverkande och idéutbyte med 

kolleger som man inte upprätthåller kontakten med i någon högre grad 
 

Stöd i närheten 
 

- tillgång till ledande person eller organisatorisk enhet i närheten av 
skolbiblioteket som har en strategisk vision för skolbibliotek och som 
uppmuntrar till en yrkesmässig aktivitet på hög nivå 

- Kamratstödjande nätverk som ger möjlighet till hjälp att lösa yrkesmässiga 
problem och utbyta kunskap 

 
 
8.2.1 Analys av de japanska skolorna 
 
Stöd på avstånd 
 
Standarder som anger mål att sträva mot 
 
Ingen av respondenterna har nämnt att de får stöd i sitt arbete genom att sikta mot någon 
standard. 
 
kurser, konferenser med tillfällen till kortare nätverkande och idéutbyte med kolleger 
som man inte upprätthåller kontakten med i någon högre grad 
 
JA-skolans och JB-skolans respondenter deltar i kurser och konferenser som olika 
skolbiblioteksorganisationer som är på riks-, regional- och stadsnivå anordnar och kan 
då växla information och diskutera gemensamma problem med yrkeskolleger. Mötena 
som yrkesorganisationer på stadsnivå anordnar har jag valt att placera här med tanke på 
att det just är fråga om kurser och konferenser. Dessa möten ger inte utrymme för de 
nära och ömsesidiga kontakter som finns i kamratstödjande nätverk.  
 
JC-skolans respondent deltar i kurser för lärarbibliotekarier. Även dessa kurser leder till 
möjlighet att växla information med yrkeskolleger. 
 
Stöd i närheten 
 
tillgång till ledande person eller organisatorisk enhet i närheten av skolbiblioteket som 
har en strategisk vision för skolbibliotek och som uppmuntrar till en yrkesmässig 
aktivitet på hög nivå 
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Ingen av de japanska respondenterna nämner en sådan tillgång. 
 
Kamratstödjande nätverk som ger möjlighet till hjälp att lösa yrkesmässiga problem 
och utbyta kunskap 
 
Ingen av de japanska respondenterna nämner dessa möjligheter. 
 
 
8.2.2 Analys av de svenska skolorna 
 
Stöd på avstånd 
 
Standarder som anger mål att sträva mot 
 
Ingen av respondenterna har nämnt att de får stöd i sitt arbete genom att sikta mot någon 
standard. 
 
kurser, konferenser med tillfällen till kortare nätverkande och idéutbyte med kolleger 
som man inte upprätthåller kontakten med i någon högre grad 
 
Här kan möjligen respondenten i SE-skolan nämnas. Hon använder sig av en 
mejlinglista som heter Skolbiblistan där man kan skicka en fråga till hela Sveriges 
skolbibliotekarier. Jag väljer att placera den här eftersom Skolbiblistan når ut till 
skolbibliotekarier i hela Sverige och vem som helst som kan logga in kan ställa och 
svara på frågor. Det betyder att stödet trots allt i merparten av fallen kommer från någon 
som man inte känner personligen. 
 
Stöd i närheten 
 
Skolbibliotekarien har lokalt tillgång till en ledande person inom professionen som har 
en strategisk vision för skolbibliotek och som uppmuntrar till en yrkesmässig aktivitet 
på hög nivå 
 
I SD-skolans kommun finns det en bibliotekarie i kommunen som är huvudansvarig för 
kommunens skolbibliotek, och man kan som bibliotekarie i skolan ringa och fråga den 
huvudansvariga bibliotekarien om man behöver ha hjälp. 
 
Jag har också valt att placera skolbibliotekscentraler och deras bibliotekarier i denna 
kategori. SE-skolans skolbibliotekarie deltar i möten som kommunens 
skolbibliotekscentral anordnar två gånger om året och där man diskuterar särskilda 
frågor. På samma sätt har skolbibliotekarien i SF-skolan informationsutbyte vid möten 
och fortbildningskurser som skolbibliotekscentralen ordnar. 
 
Kamratstödjande nätverk som ger möjlighet till hjälp att lösa yrkesmässiga problem 
och utbyta kunskap 
 
SD-skolans lärarbibliotekarie tillhör en lokal grupp med skolbibliotekarier och 
lärarbibliotekarier som träffas två gånger per år. Lärarbibliotekariern i SD-skolan kan 
ringa till någon i gruppen om hon vill fråga någonting.  
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SE-skolans skolbibliotekarie har informationsutbyte med egna före detta klasskamrater 
från bibliotekarieutbildningen. Jag har valt att placera detta stöd här eftersom 
klasskamraterna tillhör skolbibliotekariens bekantskapskrets och hon också värderar 
detta stöd högst. 
 
SF-skolans skolbibliotekarie deltar som nämnts ovan i möten som 
skolbibliotekscentralen anordnar. Här kan hon även diskutera gemensamma frågor med 
skolbibliotekarier från andra skolbibliotek i kommunen. Hon har också kontakt med 
barnbibliotekarierna i stadsbiblioteket och får stöd. Hon ser det som ett samarbete. 
 
 
9. Slutdiskussion 
 
9.1 Vilka typer av stöd kan skolbibliotekarier få i 
Japan? 
 
Analysen med hjälp av Loertschers taxonomi har visat att stöden koncentrerar sig till 
nivå 5, 7 och 8. Det materiella stödet har i analysen placerats i nivå 5 men är givetvis en 
förutsättning även för högre nivåer. Det materiella stödet kan anses vara gott. Det finns 
möjligheter att komplettera det egna materialbeståndet med lån från förvaringsbibliotek 
och från stadsbibliotekets nätverk. När det gäller hela klassuppsättningar av böcker får 
situationen anses vara särskilt gynnsam. Undervisning med hela klassuppsättningar 
spelar kanske en större roll i Japan än i Sverige och förvaringsbiblioteken är ett sätt att 
lösa detta behov. De japanska klasserna är också ofta större än i Sverige, dvs de har fler 
elever. Samtidigt är nog de undersökta skolorna särskilt gynnade. Systemet med 
förvaringsbibliotek är ovanligt i Japan. 
 
I nivå 7 har studiebesök på stadsbibliotek placerats, dvs skolans bibliotekarie får stöd 
från stadsbiblioteket och dess personal, som anordnar visning och möjlighet att prova på 
olika arbetsmoment som del i att försöka sänka tröskeln för biblioteksbesök i största 
allmänhet och då även för besök i skolbiblioteket. 
 
I nivå 8 har volontärers stöd i form av högläsning placerats. En av skolorna får hjälp av 
volontärer som bor i närheten av skolan. 
 
Analysen med hjälp av Sacco Judges modell visar att man i de japanska exemplen 
uppger att det stöd man får i form av informationsutbyte begränsar sig till kurser, 
konferenser med tillfällen till kortare nätverkande och idéutbyte med kolleger som man 
inte upprätthåller kontakten med i någon högre grad. Möjligheten finns naturligtvis att 
man som skolbibliotekarie vid dessa sammankomster träffar någon eller några kolleger 
från andra skolbibliotek som man lär känna och som kan ge stöd även när kursen, 
konferensen är slut, men ingen av respondenterna har uppgett detta. 
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9.2 Vilka typer av stöd kan skolbibliotekarier få i 
Sverige? 
 
Analysen med hjälp av Loertschers taxonomi har visat att stöden koncentrerar sig till 
nivå 5, 6 och 7. Det materiella stödet har i analysen placerats i nivå 5 men är givetvis en 
förutsättning även för högre nivåer. Det materiella stödet kan anses vara gott. Här finns 
fler olika möjligheter än i de japanska exemplen. Skolbibliotekarierna lånar från 
folkbibliotek, andra skolbibliotek och från skolbibliotekscentral. Det ser dock olika ut 
på olika skolor. Ingen av respondenterna använder sig av en exakt likadan lösning. 
Endast en av respondenterna uppger att hon lånar klassuppsättningar, och då från andra 
skolor, vilket fungerar bra. Kanske är behovet av att låna klassuppsättningar inte lika 
stort i Sverige som i Japan? 
 
I nivå 6 har möjlighet att låna färdiga tema-lådor placerats. Endast en av respondenterna 
uppger sig använda sig av möjligheten. Möjligheten att låna färdiga tema-lådor är nog 
också begränsad för många skolbibliotekarier. I det aktuella fallet är det 
skolbibliotekscentralen i kommunen som lånar ut färdiga tema-lådor. 
 
I nivå 7 har författarbesök placerats. Två av skolorna uppger att de ibland får besök av 
författare som ett led i strävan att stimulera elever till läsning och biblioteksbesök. I 
båda fallen har man gått via kommunens skolbibliotekscentral för att boka 
författarbesöken. 
 
Analysen med hjälp av Sacco Judges modell visar ett litet stöd på avstånd från 
skolbiblioteket, åtminstone om man ska tro svaren från respondenterna. Istället är stödet 
från nära håll väl representerat. Samtliga skolbibliotekarier i undersökningen uppger att 
de har möjlighet att få stöd från särskilt kunniga yrkeskolleger i kommunen som kan ge 
råd och lämna svar på frågor. Två respondenter har också nära kontakt med kolleger i 
respektive kommun som de kan diskutera gemensamma spörsmål med. En respondent 
har nära kontakt med före detta klasskamrater som hon kan diskutera med. 
 
 
9.3 Vilka likheter och skillnader finns det mellan stöden 
till skolbibliotekarier i Japan respektive Sverige? 
 
Respondenterna i såväl Japan som i Sverige har goda möjligheter att få stöd i form av 
lån av material utifrån. I de japanska exemplen finns en enhetlighet i form av två olika 
kanaler för lån: förvaringsbibliotek och stadsbibliotekets lånenätverk. I de svenska 
exemplen använder sig de olika respondenterna av olika kombinationer av kanaler trots 
att två av dem verkar i samma kommun, men de olika lösningarna verkar fungera bra. 
 
Ett specialfall av lånesituation är när man har ett behov av att låna hela 
klassuppsättningar av samma bok. Här finns en speciellt framtagen lösning i de 
japanska exemplen, då de så kallade förvaringsbiblioteken kan sägas ha detta som en av 
sina specialiteter. Samtliga respondenter anger att de får stöd ifrån 
förvaringsbiblioteken. Förvaringsbibliotek är annars ganska ovanliga i Japan. Behovet 
av klassuppsättningar är måhända större i Japan än i Sverige. En av de svenska 
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respondenterna säger att hon lånar klassuppsättningar från andra skolor vid behov. Detta 
har fungerat bra. 
 
Färdiga tema-lådor lånas endast av en av respondenterna i Sverige. Denna möjlighet 
torde vara ganska begränsad. Respondenten verkar inom en kommun som har valt att 
inrätta en skolbibliotekscentral och det är genom skolbibliotekscentralen som tema-
lådorna har kunnat lånas.  
 
Temaundervisning är även vanligt förekommande i Japan, men bibliotekarierna sätter i 
allmänhet inte ihop särskilda tema-lådor, utan det är upp till lärarna och/eller eleverna 
att välja ut och sätta ihop en uppsättning böcker inom temat och låna på skolbiblioteket 
eller stadsbiblioteket. 
 
Studiebesök på stadsbibliotek eller andra folkbibliotek, där personalen vid det besökta 
biblioteket låter elever få prova på olika typer av arbetsuppgifter på ett bibliotek, 
förekommer i undersökningsmaterialet endast i Japan. En orsak kan vara att elever i 
Japan förväntas kunna gå till stadsbibliotek för att låna böcker i de fall som lämpliga 
böcker saknas i skolbiblioteket. Att besöka stadsbiblioteket kan därför vara ett sätt att 
förbereda eleverna för kommande besök där, men torde också kunna sänka trösklarna 
för ovana elever att besöka bibliotek i allmänhet. 
 
Stöd i form av författarbesök förekommer endast hos två av respondenterna, båda från 
Sverige. För båda respondenterna gick bokningen via kommunens skolbibliotekscentral 
och förekomsten av en sådan kan vara av betydelse i detta sammanhang. Det underlättar 
förmodligen att gå via skolbibliotekscentraler. 
 
Stöd i form av högläsning förekommer endast i ett fall i Japan. Volontärer från 
närområdet kommer till skolan och läser högt för eleverna. Högläsning av ordinarie 
bibliotekspersonal förekommer annars endast i de svenska fallen. Att högläsning 
förekommer som stöd i Japan hänger säkert samman med att personalen i Japan inte har 
möjlighet att läsa högt inom ramen för tjänsten. 
 
När det gäller stöd i form av informationsutbyte och socialt stöd finns det en ganska stor 
skillnad mellan länderna utifrån vad respondenterna har svarat. Yrkesorganisationer 
spelar tydligt en större roll i Japan för stödet. De anordnar kurser och konferenser, där 
man förutom att få ny kunskap även har chansen att få kontakt med kolleger. Ingen i 
Sverige har nämnt yrkesorganisationer i samband med stöd. 
 
Istället är det nära, lokala stödet betydligt mer utvecklat i Sverige, åtminstone om man 
utgår ifrån undersökningsmaterialet. Skolbibliotekscentraler med kunnig personal ger 
bland annat möjlighet till rådgivning och diskussioner. En huvudansvarig samordnare 
för skolbiblioteken i kommunen är ett resurssnålare sätt att ge ungefär samma 
möjligheter när kommunen är mindre. 
 
Träffar med kommunens skolbibliotekarier är också vanligt i det svenska materialet. Då 
träffarna är mer informella än vad kurser och konferenser är ger dessa större möjligheter 
till att ställa frågor och att lära känna kolleger mer på djupet. 
 
En annan iakttagelse är att stödet i form av informationsutbyte i det japanska materialet 
domineras av kurser och konferenser. Sådana former av informationsutbyte utmärker 
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sig i allmänhet av envägskommunikation. Kurs- och konferensinnehåll styr eventuella 
frågor och vid större sammankomster kan det dessutom vara svårt att våga ställa frågor. 
I det svenska materialet finns betydligt fler möjligheter till tvåvägskommunikation. 
Möjligheten att ställa vilka frågor man vill utmärker Skolbiblistan (Pålsson 2015), 
kontakten med klasskamrater, kontakten med skolbibliotekscentral och huvudansvarig 
och den mer informella kontakten med andra skolbibliotekarier under möten. I flera fall 
är det dessutom möjligt att ställa frågorna just när behovet av svar är som störst. 
 
 
10. Förslag på vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att i Sverige undersöka vilka skillnader som kan finnas i 
stödets innehåll och kvalitet mellan skolbibliotek som har tillgång till 
skolbibliotekscentral i sin kommun och skolbibliotek som inte har detta. En 
motsvarande studie i Japan kring skillnader mellan skolbibliotek som har tillgång till 
förvaringsbibliotek och skolbibliotek som inte har detta skulle också vara av intresse.  
 
 
11. Sammanfattning 
 

I denna uppsats undersöks de stöd som skolbibliotek och skolbibliotekarier kan få 
utanför den egna skolan i Japan och Sverige. Tanken har också varit att hitta skillnader 
mellan länderna när det gäller detta stöd. 
 
Forskningsfrågorna har varit följande: 
 

- Vilka typer av stöd kan skolbibliotekarier få i Japan? 
 

- Vilka typer av stöd kan skolbibliotekarier få i Sverige? 
 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan stöden till skolbibliotekarier i 
Japan respektive Sverige? 

 
För att samla in det empiriska materialet till studien användes semistrukturerade 
intervjuer. Tre intervjuer gjordes i Japan och tre i Sverige. De intervjuade är i samtliga 
fall i Japan lärarbibliotekarier och i Sverige två skolbibliotekarier och en 
lärarbibliotekarie. 
 
För att studera stödet i form av materiellt stöd och stöd i form av service har David V. 
Loertschers taxonomi vad avser skolbibliotekarier använts. Studien ger vid handen att 
möjligheten att komplettera det egna materialet med material utifrån är god i de båda 
länderna. Möjligen avviker de undersökta skolbiblioteken något positivt från 
riksgenomsnitten då de har tillgång till förvaringsbibliotek i Japans fall och i två fall i 
Sverige tillgång till skolbibliotekscentral. Studiebesök på folkbibliotek och hjälp med 
högläsning förekommer endast i det japanska undersökningsmaterialet medan 
författarbesök endast förekommer hos svenska respondenter. 
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För att studera stödet i form av informationsutbyte vid konferenser, 
informationsinhämtning vid kurstillfällen och möjlighet att bolla idéer med och få svar 
på frågor från kolleger har Cristina Sacco Judges modell för skotska skolbibliotek 
utgjort utgångspunkt. Denna modell består av tre delar. Här har den del som handlar om 
stöd till skolbibliotekarien använts. Resultaten antyder att det finns tydliga skillnader 
mellan de båda länderna. Stödet i form av kurser och konferenser och dess möjligheter 
till informationsinhämtning nämns endast av de japanska respondenterna. Tydligt 
framkommer att yrkesorganisationer här spelar en stor roll. Detta hittas inte i det 
svenska materialet. Istället är det geografiskt sett närmare stödet mer utvecklat i de 
svenska exemplen. Skolbibliotekscentraler respektive en lokalt särskilt kunnig kollega 
ger möjligheter till goda råd och att få svar på angelägna frågor. En mer nära kontakt 
med kolleger i samma kommun och/eller med kolleger som man är väl bekant med - 
med möjlighet till informationsinhämtning och kanske också mer känslomässigt stöd - 
förekommer också endast i de svenska exemplen. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
1. Hur många arbetar i skolbiblioteket? Hur många är tillsvidareanställda (fast anställda) 
och hur många är visstidsanställda? Hur många är heltidsanställda? Hur många procent 
arbetar övriga anställda?  
 
2. När det gäller material för utlåning, känner du behovet av externt samarbete (t.ex. 
med stadsbiblioteket)? Har du några konkreta samarbetsrelationer angående detta? Med 
vilka? 
 
3. Berätta om samverkan med omgivningen kring annat än utlåning av material. Känner 
du behov av att utbyta åsikter om olika frågor som rör skolbibliotek eller 
informationsutbyte med andra? Om ni har redan har sådant samverkansförhållande kan 
du berätta konkret om detta (t ex med dem som arbetar i andra skolbibliotek)? 
 
4. Finns det annat samarbete med det omgivande samhället för att kunna ge en bra 
service i skolbiblioteket (som t ex med andra skolbibliotek, kommunala bibliotek och 
andra institutioner)? 
 
5. När det gäller läsfrämjande aktiviteter såsom högläsning och bokprat, finns det en 
samarbetsrelation med vissa enskilda personer eller organisationer utanför skolan (t ex 
enskilda personer som kommer utifrån för att hålla högläsning eller något annat för 
skolbarn eller att skolbibliotekets personal gör högläsning eller något annat utanför 
skolan)? 
 
6. I Japan har det vid några tillfällen hänt att skolbarn på väg till eller från skolan har 
kidnappats och senare mördats. Med anledning av detta har japanska skolor förstärkt 
säkerhetskontrollen så att utomstående personer som inte har med skolan att göra inte 
kan komma in i skolan så enkelt. Har ni haft säkerhetsproblem (våld, skadegörelse, 
stölder av datorer etc) som har påverkat skolbiblioteksverksamheten?  
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