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Malmös folk- och skolbibliotek

Malmös snabba utveckling som kunskapsstad ska fortsätta. Då behövs
en biblioteksplan som stakar ut riktningen för ett modernt bibliotek
med användarvänliga kultur-, kunskaps- och läranderesurser,
tillgängliga för alla.
Vi strävar efter förbättrad språkutveckling, en förutsättning för att
utvecklas. Detta med ett extra fokus på invånare med annat modersmål än svenska, och framförallt barn och unga där trenden av minskat
läsande måste brytas.
I det alltmer digitala kunskapssamhället utvecklar biblioteken ständigt
sitt arbete med att förmedla berättelser och litteratur, fakta och
inspiration.
Inspiration i form av böcker, e-media. I form av levande digitala och
fysiska biblioteksmiljöer. I form av inspirerande möten mellan Malmöborna, författarna och bibliotekspersonalen.
Ett viktigt fokus är också demokratiseringen av kunskapsproduktionen.
Biblioteken bör ta rollen som centra för kreativt skapande och
tillgängliggörande av egenproducerad media.
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie
[Foto © Elisabeth Ohlsson-Wallin]
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör
[Foto © Martin Schönbeck]

Skolbibliotekets roll som en av skolans viktigaste
pedagogiska resurser är idag tydligare än någonsin. Detta
kan jag konstatera när jag varje vecka besöker en skola i
Malmö. Allt fler av våra skolor bygger ut och bemannar
sina bibliotek med utbildade bibliotekarier och detta är ett
medvetet val för att öka måluppfyllelsen för eleverna.
I vårt nutida informationssamhälle blir biblioteket en
naturlig plats för möten, skapande och lärande, där
kunskap kan utvecklas i nya former. Skolbiblioteken fördjupar och förstärker elevernas utveckling
utifrån individens egna intressen och behov.
Det är därför min förhoppning att en ny biblioteksplan kan bidra till att stödja och möjliggöra denna
utveckling, vilket är en av förutsättningarna för att Malmö stads skolor ska ge alla elever en likvärdig
utbildning och goda förutsättningar för framtiden.
Anders Malmquist, grundskoledirektör
[Foto © Malmö stad/Tomaz Lundstedt]
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1. INLEDNING
Folk- och skolbibliotekens uppdrag definieras i Bibliotekslagen 2013:801 som omfattar alla folkoch skolbibliotek.
Biblioteksplanen är ett styrdokument för alla med ansvar för eller som arbetar med folk- och
skolbiblioteksverksamhet i Malmö under perioden 2016-2020. Planen utgår från ett
Malmöperspektiv och kopplar uppdraget till förutsättningarna i Malmö och aktuell samhälls- och
teknikutveckling. Alla delar av bibliotekslagen är inte utvecklade i denna plan.
Biblioteksplanens innehåll har tagits fram i dialog med områdesförvaltningarna, skolförvaltningarna, Malmö högskola och Region Skåne.
Att arbeta i enlighet med biblioteksplanen innebär bland annat att bidra till Malmö stads mål kring
jämställdhet, delaktighet, barns och vuxnas tillgång till kultur och fritid samt funktionsnedsatta
personers lika möjligheter att delta i samhället.
Malmös folk- och skolbibliotek är till för alla. Besökaren skall känna sig välkommen oavsett ålder,
könsidentitet och ursprung. Tillgänglighet och likvärdiga villkor för funktionsnedsatta är en viktig
prioritering som tydligt fastställts i en ny version av diskrimineringslagen (sedan 1/1 2015).
Biblioteken skall arbeta aktivt med ”Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering” med mål att
2020 erbjuda en likvärdig service för flickor/pojkar och kvinnor/män i Malmö. Arbetet med
utvecklingsplanen planeras och genomförs som en del av varje enskilt biblioteks verksamhet.
Biblioteksplanen beskriver sju områden som biblioteken skall arbeta med och inkludera i sina
respektive verksamhetsplaner för perioden 2016-2020.
Biblioteksplanen redogör sedan för fyra övergripande insatser för biblioteken i Malmö. Dessa svarar
mot tydliga behov av gemensamma insatser:
-

att skapa en samarbetsplattform för biblioteken i Malmö
att ta ett helhetsgrepp på samt fördjupa arbetet med målgruppen barn och unga
att göra en utredning av struktur och organisation av folkbiblioteken och mötesplatserna i
Malmö
att ta fram nya sätt att mäta och redovisa biblioteksverksamhet
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1.1 Omfattning
Biblioteksplanen gäller Malmös folkbibliotek - Stadsbiblioteket och områdesbiblioteken,
skolbibliotek i grundskoleförvaltningen och i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. I planen skall ordet ”bibliotek” löpande läsas som ”folk- och
skolbibliotek”.
Planen nämner även Malmö högskola, Region Skåne, Pedagogisk Inspiration Malmö och
förskoleförvaltningen. De är viktiga samarbetspartners som tillsammans med folk- och
skolbiblioteken utgör den samlade biblioteksservicen för Malmöborna.

1.2 Giltighet
Biblioteksplanen gäller för perioden 2016 till 2020.

1.3 Implementering och uppföljning
Biblioteksplanen skall utgöra grunden för Malmös skol- och folkbiblioteks verksamhetsplaner.
Planens insatser implementeras enligt vad som redogörs för i kapitel 4.
Under våren 2018 genomförs en uppföljning av biblioteksplanen. Stadsbiblioteket ansvarar för
uppföljningsarbetet.

2. BIBLIOTEKEN I MALMÖ
2.1 Folkbiblioteken
Folkbiblioteken i Malmö utgörs av Stadsbiblioteket, områdesbiblioteken och biblioteket på Stadsarkivet. Kulturförvaltningen ansvarar för Stadsbiblioteket och biblioteket på Stadsarkivet.
Områdesbiblioteken organiseras inom respektive områdesförvaltning (se bilaga 2 för
organisationsöversikt).
Med många huvudmän är det svårt att få överblick över biblioteksverksamheten i Malmö t.ex. när
det gäller prioriteringar av insatser och fördelning av resurser sett till behov.
Bibliotekslagen säger att folkbiblioteken skall verka för det demokratiska samhällets utveckling
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Folkbiblioteken skall vara
tillgängliga för alla, vara anpassade till användarnas behov samt erbjuda avgiftsfria lån oavsett
medietyp.
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Folkbiblioteken skall främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning, främja
kulturell verksamhet och litteraturens ställning – särskilt främja läsning och tillgången till litteratur.
Uppdraget är även att främja kunskapen om hur informationsteknik kan användas för att få
kunskapsinhämtning, lärande samt delaktighet i kulturlivet.
Barn och ungdom är en särskilt prioriterad målgrupp. Jämte skolan har folkbiblioteken ett stort
ansvar för denna grupps språkutveckling och för att stimulera barns och ungdomars läsning.
Bibliotekslagen ger folkbiblioteken ett särskilt ansvar för:
-

personer med funktionsnedsättning
personer med annat modersmål än svenska
nationella minoriteter (samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar)

2.2 Skolbiblioteken
Skolbibliotekens verksamhet bestäms av Bibliotekslagen (2013:801) och Skollagen (2010:800).
Skolbiblioteken är skolledarnas ansvar. Skollagen säger att alla elever i grundskolan oavsett
skolform skall ha tillgång till ett bibliotek och att tillgången till skolbibliotek skall utformas på ett
sätt som gör att elevernas kunskapsutveckling gynnas.
Kvaliteten i skolbibliotekens innehåll består av kompetent personal, väl anpassade lokaler och
bestånd av medier och olika hjälpmedel som t.ex. teknisk utrustning. Det är önskvärt att antalet
skolbibliotekarier ökar i Malmö. Ett bemannat skolbibliotek där skolbibliotekspersonalen samverkar
med skolledning samt pedagogisk och övrig personal är en förutsättning för elevens lärande.
Hur varje enskild skola konkret organiserar sin tillgång till skolbibliotek skall följas upp inom ramen
för det systematiska kvalitetsarbetet.
Skolbiblioteket skall innehålla böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och
andra medier. Det skall vara anpassat till elevernas behov av att främja språkutvecklingen och
stimulera till läsning. Skolbiblioteket skall stödja elevernas lärande och möjlighet att själva söka och
utveckla sina kunskaper.
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2.3 Övriga biblioteksorganisationer
2.3.1 Malmö högskola
Malmö högskola bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet med totalt ca 24.000 studenter
och 1.500 anställda, varav omkring 800 lärare. Högskolan driver tre bibliotek – Orkanen-biblioteket,
Biblioteket Hälsa och Samhälle samt det Odontologiska biblioteket. Biblioteken riktar sig till
studenter, forskare och lärare och är även öppna för allmänheten. Malmö högskola har en ambition
att samverka med andra samhällsaktörer.
2.3.2 Pedagogisk Inspiration Malmö
Pedagogisk Inspiration Malmö är Malmö Stads centrala resurs för pedagogisk inspiration och
utveckling. Pedagogisk Inspiration Malmö arbetar tillsammans med personal inom förskola,
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning och erbjuder kompetensutveckling och fortbildning,
rådgivning och stöd samt olika inspirationsaktiviteter.
2.3.3 Region Skåne
Region Skånes uppdrag är att främja hållbarhet, tillväxt och hälsa i Skåne. Ansvaret för det
regionala biblioteksuppdraget faller inom ramen för förvaltningen Kultur Skåne. Detta innefattar
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet på regionens folkbibliotek.
2.3.4 Förskoleförvaltningen
Förskoleförvaltningen ansvararför tillsynen över fristående förskolor och annan fristående
pedagogisk verksamhet som till exempel familjedaghem. Förskolenämnden ansvarar för Malmö
kommuns utbildning inom skolformen förskola, pedagogisk omsorg med inriktning mot barn i
åldrarna 1-5 år samt öppen förskola.

3. BIBLIOTEKENS UTMANINGAR
I detta kapitel diskuteras folk- och skolbibliotekens uppdrag i Malmö med utgångspunkt i
bibliotekslagen och de förutsättningar som råder i Malmö. Varje avsnitt i detta kapitel utgör en
prioriterad inriktning för biblioteksverksamheten i Malmö.
Malmös folk- och skolbibliotek förväntas planera insatser för dessa områden i sina respektive
verksamhetsplaner för perioden 2016-2020.

3.1 Biblioteken och Malmöperspektivet
Bibliotekslagen slår fast att det är bibliotekens uppdrag att främja det demokratiska samhällets
utveckling i enlighet med samhällets specifika behov. Detta gör kunskap om de aktuella
förutsättningarna i Malmö avgörande. I dagsläget saknas en helhetsplan för arbetet med att möta
Malmöbornas behov.
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Biblioteken har olika goda förutsättningar att utföra sina uppdrag. Det finns ett behov av
gemensamma insatser och samverkan. Stor vikt bör läggas vid varje områdes sammansättning av
invånare, framför allt barn, och deras behov.

3.2 Biblioteken och Malmökommissionen
I Malmö gjordes 2011-2013 en mycket omfattande kartläggning av Malmö ur perspektivet ”social
hållbarhet” av Malmökommissionen. Arbetet resulterade 2013 i publikationen ”Malmös väg mot en
hållbar framtid – Hälsa, välfärd och rättvisa”.
Kommunstyrelsen fattade 2014 beslut om Malmö stads fortsatta arbete efter kommissionens
rekommendationer enligt publikationen ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö”.
Kommissionen visar att strukturella faktorer bidrar till en växande klyfta mellan de som har bäst och
sämst hälsa i Malmö.
Biblioteken i Malmö har därmed i uppdrag att arbeta för ett socialt hållbart Malmö.
Figuren 1 nedan visar de faktorer som skapar förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle och
påverkar Malmöbons hälsa. Bland dessa finns tre områden som tydligt knyter an till bibliotekets
uppdrag enligt bibliotekslagen.

1

Malmökommissionen. 2013. Malmös väg mot en hållbar framtid – Hälsa, välfärd och rättvisa. s. 29.
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Kultur och fritid – Kulturlivet är en viktig faktor för att skapa ökad social integration och sammanhållning vilket bidrar till att stärka den demokratiska samhällsutvecklingen. Biblioteken är en viktig
arena för meningsfulla möten; en plats för kulturarrangemang och en samarbetspart för kulturaktörer för möten mellan olika kulturer och grupper i Malmö.
Det är viktigt att biblioteken erbjuder kultur i organiserad form men även arrangemang som till
exempel högläsning när tillfälle erbjuds samt möjlighet att delta i kulturlivet och att utveckla ett
eget skapande.
Biblioteken skall fortsätta sin långa tradition av läsfrämjande insatser, arbeta med språkutveckling
och utveckla olika former av digital kultur. Detta kan handla om digital produktion, digitalt lärande
via öppna lärresurser etc. Biblioteken kan erbjuda infrastruktur för att vara en digital producent.

Utbildning
I Malmö finns framför allt ett stort behov av språkundervisning. Tidiga insatser i förskolan ger gott
resultat och samarbete med föräldrar är en viktig faktor. Biblioteken skall arbeta brett med sin
folkbildande verksamhet för att utjämna skillnaderna i utbildningsnivå och stärka språkkunskaperna i Malmö. Pedagogiskt arbete och metod är avgörande för bibliotekens verksamhet. Denna
verksamhet skall stärkas genom strategiska samarbeten.
Sociala nätverk – Sociala nätverk är viktigt för individen. Malmöbornas tillgång till sociala nätverk
och möjlighet till delaktighet ska öka och biblioteken skall fortsätta att utveckla sin roll som social
plats - en plats för möten, engagemang och uttryck.

3.3 Bibliotekspersonal och bibliotekskompetens
All biblioteksverksamhet ska utgå från användarna och deras behov.
Bibliotekens samlingar av medier, teknik och lokaler blir kraftfulla, strategiska verktyg i och med
närvaron av bibliotekarier men även personal med andra kompetenser som bedriver kvalitativ
verksamhet och utveckling. Detta är särskilt viktigt inom skolbiblioteken. Kompetent
skolbibliotekspersonal, som är integrerad i det pedagogiska arbetet, är en mycket kraftfull
strategisk resurs för skolan för att uppnå verksamhetsmålen.
Biblioteksarbetet är mångsidigt och den utveckling som påverkar biblioteken går ofta mycket
snabbt. Detta ställer krav på omvärldsbevakning och kompetensutveckling.
Bilden nedan fördjupar innehållet i begreppet bibliotekskompetens.
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En kvalitativ förmedling och främjande av läsning och kultur är grundläggande. Utvecklingen av
olika nya medieformer – oftast digitala – ställer allt högre krav på kunskaper i medie- och
kommunikation. Biblioteken har en viktig pedagogisk roll i att utveckla Malmöbornas färdigheter
inom dessa områden.
Biblioteken behöver nya former för sin digitala verksamhet. Det är inte tillräckligt att enbart
utveckla digitala versioner av traditionella medier. Enhet Digitala Biblioteket på Stadsbiblioteket
grundlades 2008 för att möta kraven på digitala tjänster på biblioteket. Enheten är en resurs för
hela biblioteksmalmö i dessa frågor.
Kompetens inom strategiskt nätverksarbete är viktigt för att bibliotekspersonalen ska kunna ge
Malmöborna bra verksamhet. Biblioteken erbjuder många kultur- och kunskapsevenemang som
helt eller delvis arrangeras av externa aktörer. Utvecklingsprojekt bedrivs ofta med hjälp av externa
samarbetsparter som tillför projekten resurser och nyckelkompetenser.
Kunskap inom källkritik och olika informationskanaler blir allt viktigare. Det ökade digitala medieflödet innebär att biblioteken måste utveckla sitt arbete med medie- och informationskunskap
(MIK). Vi måste ge människor verktyg att vara konsumenter och producenter i ett modernt
medielandskap. Biblioteken ska vara en garant för att människor på ett jämställt sätt kan ta del av
media- och informationsflödet.
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Malmökommissionen pekar på de potentiella vinsterna i samarbeten mellan Malmö stads
institutioner, civilsamhället, forskning och näringsliv.
Interkulturell kompetens, som innebär att förstå och kunna möta olika kulturer och dess tankesätt,
är viktigt i en stad som Malmö med en stor mångkulturell befolkning.

3.4 Biblioteksrummet
Biblioteksrummet är en viktig resurs för biblioteksverksamheten och personalen. Rummet har
traditionellt använts till att förvara och presentera en fysisk samling medier. Under senare år har
biblioteksrummet utvecklats och blivit mer av en mötesplats. Malmökommissionens slutrapport
visar på behovet av mötesplatser. Biblioteken i sin funktion som mötesplats skall ha en nyckelroll i
arbetet att skapa en högre grad av trygghet och tillit i Malmö och begreppet ”biblioteket som
mötesplats” bör utvecklas och fördjupas.
Det bör förstås som en plats…
-

där individer och grupper från olika områden i Malmö kan träffas gränsöverskridande
som bidrar till bildande och fördjupande av sociala och professionella nätverk
som ger tillgång till relevant utbildning
som ger tillgång till meningsfull och inspirerande fritid
som ger utrymme för Malmöborna att påverka och uttrycka sig

Dessa beskrivningar utgår från besökarnas behov av biblioteket, utöver en plats som även fortsatt erbjuder lugn och tystnad, som en arena för pedagogisk, kreativ och kulturell verksamhet
samt sociala och kulturella möten av olika slag.
På längre sikt förväntas de fysiska medierna ta mindre plats i rummet. Detta innebär att utrymme
skapas för att utveckla nya sätt att använda bibliotekens rum. Ökad tillgänglighet för individer med
funktionshinder är en hög prioritet.
Skolbiblioteket är ett fysiskt rum, men framför allt är det en verksamhet som genomsyras av
skolans pedagogiska uppdrag.

3.5 Barn och unga i Malmö
Målgruppen barn och unga är en av bibliotekens viktigaste målgrupper. Biblioteken har en stor
möjlighet att stärka barnens utveckling genom att öka läslusten, språkförståelsen samt barnens
kulturella utveckling och kunskapsutveckling.
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Framför allt bör biblioteket vara en resurs för barn med störst behov. Diagrammet 2 nedan visar hur
socioekonomisk status påverkar barnet mer än begåvning redan vid sex års ålder. Bibliotekets roll
som utjämnande kraft är lika tydlig som viktig.

Målgruppen kommer att växa under kommande år. Antalet barn mellan 6 – 15 år beräknas öka
med 41 % till 2025. Antalet gymnasieelever under samma period sjunker fram till 2017, därefter
ökar siffran igen.
Insatser i förskolan ger särskilt goda och på lång sikt hållbara effekter. Det görs i dagsläget redan
kraftfulla insatser för att stärka biblioteksnärvaron i förskolan. Detta bör ytterligare förstärkas och
utvecklas genom samarbete mellan Malmös bibliotek t.ex. genom att initiera samverkan med det
pågående Läsmagiprojektet som under 2016 arbetar aktivt med läsfrämjande på ett 30-tal av
Malmös förskolor.
Verksamheten i Malmös stadsområden spelar en viktig roll för barns fritid. Det är en viktig
framgångsfaktor att bibliotekens verksamhet äger rum på de platser där barnen och ungdomarna
finns. Samarbeten med Individ och Familjverksamheterna inom Sociala Resursförvaltningen
(framför allt socialarbetare för ungdomar) och fritidsverksamheter är viktiga. Biblioteken kan vara
ett stöd till föreningar som träffar många barn och unga.
Det är viktigt att på olika sätt involvera barnen i biblioteksverksamheten. En nyckelgrupp att arbeta
med är vuxna i barnens närhet som förutom föräldrar/släktingar t.ex. kan vara lärare eller fritidsledare.

2

Malmökommissionen. 2013. Malmös väg mot en hållbar framtid – Hälsa, välfärd och rättvisa. s. 57.
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3.6 Medieformer och flöden
Bibliotekens förmedling av litteratur, fakta och kultur har sedan mitten av 1990-talet på många sätt
förändrats. Sedan internet blev en etablerad del av vårt samhälle, utvecklas detta område löpande
med ett högt tempo.
Tryckta medier har kompletterats av ett stort och brett utbud av digitala medieformat och flöden.
Detta innebär också nya beteenden. Aldrig förr har det funnits så många olika sätt att läsa, söka
information, ta del av kultur och få inspiration. Biblioteken ska erbjuda rätt mix av relevanta medier
i sina samlingar. Detta kräver god omvärldsbevakning och analys av aktuell utgivning och kunskap
om de förlag och företag som säljer medierna.
I Malmö finns många språk vilket ställer stora krav på biblioteken. Medier på andra språk än
svenska kräver särskild kompetens och leverantörskunskaper. Språkkunskaper hos personalen och
kontakt med samarbetsparter som bättre känner språken är avgörande kompetens och metod för
detta arbete.
Att tillhandahålla e-medier har länge inneburit problem. Olika system för låneersättning har
inneburit en svårighet när det gäller bibliotekens budgetar. Detta område måste biblioteken
bevaka löpande.
Biblioteken använder sig av olika leverantörer med skilda gränssnitt vilket innebär en invecklad
hantering som inte är användarvänlig. Biblioteken i Malmö bör samarbeta för att utveckla och
fördjupa kunskaper och metoder för att hantera e-medier. Här är Malmö högskola en relevant
samarbetspartner.
Sociala medier, podcasts, olika digitala events som t.ex. debatter i olika digitala former är exempel
på digitala format och resurser som biblioteken använder sig. Dessa format kommer sannolikt att
växa i betydelse.

3.7 Utveckling genom kunskapsallianser
Kunskapsallianser är ett viktigt begrepp i Malmökommissionens rapport. En kunskapsallians är ett
strategiskt samarbete mellan forskning, det offentliga, näringslivet och civilsamhället. Kunskapsalliansernas syfte är att utveckla socialt hållbara lösningar för verksamheten. Biblioteken bör i högre
grad arbeta i kunskapsallianser i utvecklingsprocesser.
I Malmö har det redan gjorts mycket för att involvera Malmöborna i bibliotekens utveckling. Detta
arbete bör utvecklas och fördjupas. Biblioteken bör bjuda in externa aktörer och ge dem möjlighet
att arrangera verksamhet på biblioteket. Goda förebilder för metoder att hantera arrangemang är
t.ex. Folkets Park och Garaget. Folkets Park har många samarbeten där andra aktörer står för
innehållet i arrangemangen och Folkets Park tillhandahåller platsen.
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Följdforskning, forskningscirklar och kollegialt lärande är exempel på viktiga verktyg för biblioteken. Biblioteken bör göra levnadsundersökningar som en del av varje större utvecklingsprocess.
Utvecklingsarbete av detta slag ställer höga krav på ledare på biblioteken och skolans rektorer.
Utöver lokal samverkan har biblioteken i Malmö en lång tradition av samverkan och samarbete
nationellt som internationellt. Detta mycket viktiga arbete bör fortgå och utvecklas.

4. INSATSER
Biblioteksplanen anger i kapitlet Biblioteksutmaningar sju inriktningar som folk- och skolbiblioteken i Malmö förväntas inkludera i sina respektive verksamhetsplaner. I detta kapitel
definieras därtill fyra övergripande insatser. Målet med insatserna är att skapa bättre förutsättningar för Malmös bibliotek att ta ett helhetsgrepp för att tillgodose Malmöbornas behov.
Biblioteksverksamheten på Malmö högskola, Pedagogisk Inspiration Malmö och Region Skåne skall
som strategiska samarbetspartners involveras i relevanta delar av detta arbete.

4.1

Samarbetsplattform

En samarbetsplattform är en grundförutsättning för att gemensamt kunna arbeta med strategiska
utmaningar för folk- och skolbiblioteken i Malmö för ledare inom folk-, skol- och förskolebiblioteken och representanter för biblioteksverksamheten på Malmö högskola, Pedagogisk
Inspiration Malmö, Region Skåne och Malmös friskolor. Dessa olika samarbetspartners har olika
huvudmän och olika uppdrag som kan komma att påverka samarbete och prioriteringar. Det är en
utmaning att hitta rätt mötesform för att arbeta med strategiska, gemensamma frågor.
Samarbetsplattformen består av tre delar. Mötestruktur, informationsflöde och omvärldsbevakning/kompetensutveckling.
Uppgifter:
-

Ta fram en samarbetsplan för biblioteksverksamheten i Malmö

Stadsbiblioteket initierar ett första arbetsmöte med representanter från områdesbiblioteken,
skolbiblioteken och samarbetsparterna biblioteksverksamheten på Malmö högskola, Pedagogisk
Inspiration Malmö och Region Skåne.
Arbetsuppgifter, ansvarsfördelning och tidsplan bestäms av arbetsmötets deltagare. Arbetet
genomförs av Malmös folk- och skolbibliotek i samverkan.
Förväntat resultat:
-

En mötesstruktur för biblioteksledare
En internkommunikationsplan
En plan för gemensam omvärldsbevakning och kompetensutveckling
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4.2

Barn och unga

Denna insats syftar till att ta ett mer samlat grepp på bibliotekens arbete med målgruppen barn
och unga. Detta görs genom att ta fram en handlingsplan för arbetet med målgruppen under
perioden 2016-2020.
Syftet är att säkra att Malmös barn och unga har tillgång till en likvärdig biblioteksservice. Handlingsplanen skall därför ha ett kompensatoriskt perspektiv d.v.s. resurser skall prioriteras till
verksamhet för de barn som behöver den mest. Särskilt fokus ska läggas på barn i förskolan och
barn i socioekonomiskt utsatta situationer och även innefatta arbetet med barnens vuxna. Planen
skall innefatta noggrann planering och dialog med Individ och Familjverksamheterna inom Sociala
Resursförvaltningen och enheter för fritids- och förebyggarsektioner som finns under
områdesutveckling i vissa stadsområden.
Handlingsplanen skall omfatta insatser för att stärka skolbibliotekens tillväxt i Malmö genom att
t.ex. samarbeta för att öka antalet skolbibliotekarier och möjligheter till samarbete kring litteraturförsörjning skolor emellan.
Det utbud som tas fram i handlingsplanen skall samlas i ”Kulturkartan”.
Uppgifter:
-

Ta fram en handlingsplan för målgruppen barn och unga för perioden 2016-2020

Enhet Barn och unga på Stadsbiblioteket initierar ett första arbetsmöte med representanter från
områdesbiblioteken, skolbiblioteken, förskolebiblioteken och samarbetsparterna, biblioteksverksamheten på Malmö högskola, Pedagogisk Inspiration Malmö och Region Skåne.
Arbetsuppgifter, ansvarsfördelning och tidsplan bestäms av arbetsmötets deltagare. Arbetet
genomförs av Malmös folk- och skolbibliotek i samverkan.
Förväntat resultat:
-

En plan för folk- och skolbibliotekens arbete med målgruppen barn och unga under
perioden 2016-2020
Särskilt fokus på biblioteksservice för barn i förskolan
Planen tas fram utifrån ett kompensatoriskt perspektiv
Varje bibliotek skall utifrån planen ha ett särskilt avsnitt för målgruppen i sina respektive
verksamhetsplaner
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4.3

Struktur- och organisationsutredning

Det finns ett behov av att ta fram en helhetsbild av biblioteksverksamheten. Flera frågor finns kring
fördelning och placering av biblioteksresurserna och ett underlag för diskussion om biblioteksutvecklingen är därför nödvändig.
Det kompensatoriska synsättet är centralt i detta arbete. Resurser ska fördelas till den verksamhet
och de områden där behovet av biblioteksverksamhet är som störst. Det lokala perspektivet ska
värnas.
Uppgifter:
-

Göra en utredning som sammanställer dagens biblioteksservice i Malmö med hänsyn till
följande faktorer:
o
o
o
o
o

-

Geografiskt läge
Lokaler
Resurser
Befolkningsunderlag
Socioekonomiska faktorer

Samt:
o Uppskattning av framtida behov runt om i staden

Stadsbiblioteket initierar ett första arbetsmöte med representanter från områdesbiblioteken,
skolbiblioteken, förskolebiblioteken och samarbetsparterna biblioteksverksamheten på Malmö
högskola, Pedagogisk Inspiration Malmö och Region Skåne samt fackliga representanter.
Arbetsuppgifter, ansvarsfördelning och tidsplan bestäms av arbetsmötets deltagare. Arbetet
genomförs av Malmös folk- och skolbibliotek i samverkan. Hänsyn ska tas till medarbetarnas
delaktighet samt arbetsmiljö.
Förväntat resultat:
-

En rapport med kartläggning av biblioteksservicen i Malmö

Rapporten skall beskriva biblioteksstrukturen i Malmö och svara på hur väl dagens biblioteksservice sett till dessa faktorer svarar mot behovet av biblioteksservice i Malmö. Utgångspunkten
bör vara Malmöbornas behov och likvärdiga tillgång till biblioteksservice. Malmöborna ska få
komma till tals i frågan.
Arbetet skall utmynna i ett tydligt förslag till struktur och organisation av folkbiblioteken i Malmö.
Förslaget omfattar skol- och folkbiblioteken i Malmö, men inte andra mötesplatser som i sin tur
omfattas av kommunfullmäktiges översyn av hur Malmö stads mötesplatser är organiserade ur ett
likvärdighetsperspektiv.
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4.4

Verksamhetsmått

Att tydligt kunna redovisa bibliotekens verksamhet är mycket viktigt. Bra uppföljning gör att
biblioteken kan värdera verksamhet och satsningar. Detta behövs även för att kunna planera ny
verksamhet och för att biblioteken ska ha goda argument i budgetdiskussioner.
Kungliga biblioteket har det nationella samordningsansvaret och ett arbete pågår för att ta fram
bättre mått för biblioteksstatistik. Detta arbete skall följas och lyftas in i denna insats. De verksamhetsmått biblioteken idag använder är begränsade och fokuserar ofta på kvantitativa mått som
antal fysiska lån och besök.
Det går i dagsläget inte att tillfredsställande redovisa hur bibliotekens digitala resurser används.
Detta gäller även för aktiviteter som kurser, föreläsningar och workshops. Konsekvensen blir att
viktiga delar av bibliotekens verksamhet, och dessa verksamheters effekt inte går att redovisa.
Uppgifter:
-

Ta fram underlag för nya verksamhetsmått för biblioteksverksamheten i Malmö

Stadsbiblioteket initierar ett första arbetsmöte med representanter från områdesbiblioteken,
skolbiblioteken, förskolebiblioteken och samarbetsparterna biblioteksverksamheten på Malmö
högskola, Pedagogisk Inspiration Malmö och Region Skåne.
Arbetsuppgifter, ansvarsfördelning och tidsplan bestäms av arbetsmötets deltagare. Arbetet
genomförs av Malmös folk- och skolbibliotek i samverkan.
Förväntat resultat:
-

Färdigt underlagsdokument för nya verksamhetsmått för biblioteksverksamheten i Malmö

Arbetet för en socialt hållbar utveckling är en ständigt pågående process. Somliga
effekter kommer att kunna märkas snabbare, medan andra, långsiktiga effekter kommer
att ta tid.
För att kunna åstadkomma förändring måste vi alla engagera oss, ta till oss nykunskap och
våga göra annorlunda. Därför hoppas jag att budskapet om att vi nu är igång med
arbetet för en socialt hållbar utveckling sprids riktigt brett till alla som vill vara med
och bidra.
Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör
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BILAGA 1 - Styrdokument
Internationella
•

UNESCO. Bibliotekens internationella manifest (översatt av Biblioteksföreningen):

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/03/BIBLIOTEKENSINTERNATIONELLA-MANIFEST-WEBB.pdf
•

FNs Barnkonvention.

http://unicef.se/barnkonventionen

Nationella
•

Bibliotekslagen

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
•

Skollagen SFS 2010:800, kap 2, §36

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

•

Juridisk vägledning från Skolverket

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.172929!/Menu/article/attachment/Skolbibliotek%20revider
ad%202013-09-04.pdf
•

Läroplan för grundskolan

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
•

Läroplan för grundsärskolan

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola
•

Läroplan för gymnasieskolan

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola
•

Läroplan för förskolan

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola

Regionala
•

Malmökommissionen. Slutrapport, och fortsatt arbete

http://www.malmo.se/kommission
•

Kulturstrategin

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Kulturforvaltningen/Visionmal-och-planer/Kulturstrategi-2014-2020.html
•

Regional kulturplan

http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-kulturplan-for-skane2016-2019/

BILAGA 2
Organisationskarta
Förskoleförvaltningen
•

17 förskolebibliotek 2015, för 2016 planeras för totalt 35.

249 förskolor (16 438 barn)

Kulturförvaltningen
•
•

Stadsbiblioteket (invigt 1999)
Stadsarkivet (invigt nov -14)

Ansvarig för stadsbiblioteket: Torbjörn Nilsson
Ansvarig för Stadsarkivets bibliotek: Adam Hidestål

Stadsområde Söder
•
•

Lindängenbiblioteket (invigt 1994, innan dess på Lindängenskolan))
Oxiebiblioteket (invigt 1981)

Enhetschefer Kultur och medborgarmöten: Christian Hagård och Anna-Carin Mårtensson
Sektionschef Oxiebiblioteket: Reidun Enokson
Sektionschef Lindängenbiblioteket: Sami El Habti
Total befolkningsmängd dec 2015: 57 710
Varav barn o unga upp till 19 år: 14 113 (24%)

Stadsområde Öster
•
•

Husiebiblioteket (invigt 1969)
Rosengårdsbiblioteket (invigt i nuvarande lokal 2003, Ro C sedan 1970)

Enhetschef Kultur och medborgarmöten: Athanasios Patsias
Sektionschef Rosengårdsbiblioteket och Husiebiblioteket: Maria Roijer
Total befolkningsmängd dec 2015: 45 394
Varav barn o unga upp till 19 år: 12 592 (28%)

Stadsområde Norr
•

Kirsebergsbiblioteket (invigt 1967)

Enhetschef Kultur och medborgarmöten: Anna Langefors Bräutigam

Total befolkningsmängd dec 2015: 67 270
Varav barn o unga upp till 19 år: 11 683 (17%)

Stadsområde Väster
•
•
•
•

Bellevuegårdsbiblioteket (invigt 1975)
Bunkeflostrandsbiblioteket (invigt 1999, folkbibliotek placerat i skola)
Limhamnsbiblioteket (nytt bibliotek 2016)
Tygelsjöbiblioteket (invigt 2013, folkbibliotek placerat i skola)

Enhetschefer Kultur och medborgarmöten:
Kristin Rosenberg (Bellevue och Tygelsjö)
Carin Norén (Bunkeflo och Limhamn)
Total befolkningsmängd dec 2015: 79 399
Varav barn o unga upp till 19 år: 19 386 (24%)

Innerstaden
•

Garaget (invigt 2008)

Enhetschef Kultur och medborgarmöte: tf Emelie Wieslander
Sektionschef: tf Lisa Jansson eg Emelie Wieslander
Total befolkningsmängd dec 2015: 70 990
Varav barn o unga upp till 19 år: 11 198 (16 %)

Grundskoleförvaltningen
Söder
13 skolor (5 675 elever)
Öster
10 skolor (4 115 elever)
Norr
12 skolor (3 915 elever)
Väster
19 skolor (6 974 elever)
Innerstaden
12 skolor (4 767 elever)

Gymnasieförvaltningen
12 gymnasieskolor, inkl. KomVux

2015-06-18

Skolbiblioteken i Malmo stad
- sammanstallning av oppettider, personalresurser och
medieanslag

Foto: Karin Ahlstedt

2016-06-18
Karin Ahlstedt
Samordnande bibliotekarie
Pedagogisk inspiration Malmö stad
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Sammanfattning
74 kommunala skolor (grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning) och två friskolor har under
början av 2015 fått en enkät skickad till sig som kartlägger skolbibliotekets öppettider,
bemanningsgrad, personalens kompetens, den pedagogiska verksamheten och medieanslaget
fördelat per elev. Kartläggningen visar att det är stora skillnader mellan Malmös skolbibliotek.
Ungefär en tredjedel av skolbiblioteken är bemannade med fackutbildad skolbibliotekarie. Enkäten
visar att det finns ett samband mellan att skolbiblioteket är bemannat med fackutbildad personal och
att det genomförs en planerad pedagogisk biblioteksverksamhet.

Inledning - likvärdigheten i Malmö
Likvärdig utbildning är en del av skolans värdegrund. Med likvärdighet avses att alla elever oavsett
social bakgrund, ekonomiska förutsättningar och var man går i skolan ska ges samma möjligheter att
uppnå skolans kunskapsmål. Skolan ska vara en fundamental plats i samhället som skapar jämlikhet i
livschanser för alla våra elever och studenter. En plats där varje individ får en chans utifrån sina
förutsättningar och där det finns kompetenta pedagoger och bibliotekarier som kan hjälpa dem att
nå målen. En förutsättning för en likvärdig skola är bland annat likvärdiga skolbibliotek. Skollagen
anger att eleven ”ska ha tillgång till bibliotek oavsett skolform” – men saknar en tydligare definition
av vad som krävs för att man ska kunna tala om ett adekvat skolbibliotek. I skollagen står inget om
bemanning och kompetens. Det är dock bemanning och kompetens som gör skolbiblioteket till en
pedagogisk resurs.
Anders Jakobsson, professor vid Malmö högskola, har analyserat svenska elevers PISA-prov och
kommit fram till att elevernas sjunkande resultat framförallt beror på att skolan har blivit mindre
likvärdig. Det är stor skillnad mellan olika skolor och skillnaden mellan svag- och högpresterade
elever har ökat dramatiskt under 2000-talet. Grundskoleförvaltningens Lägesbedömning 2014 visar
att det är stor spridning när det handlar om öppettider, bemanning och bemanningskompetens på
Malmös skolbibliotek. Skolbiblioteken kan beskrivas som allt från obemannade bokrum till bibliotek
som fått DIK:s utmärkelse för Skolbibliotek i världsklass.

Syfte och metod
Pedagogisk Inspiration Malmö skickade i januari 2015 ut en enkät till alla Malmös kommunala
grundskolor- och gymnasie-/komvuxskolor samt två friskolor. Anledningen till att dessa två friskolor
finns med beror på att deras skolbibliotek tidigare fått stöd från Pedagogisk inspiration. I de fall där vi
saknar uppgift om biblioteksansvarig har vi skickat enkäten till rektor. Flera påminnelser har gått ut
när en skola inte har svarat. Totalt svarade 69 av totalt 76 tillfrågade skolor. 7 skolor har alltså inte
besvarat enkäten trots påminnelser.
Syftet med enkäten är att kartlägga hur bemanningsgraden ser ut på respektive skolbibliotek. Vi har
också velat ringa in vilken typ av kompetens som finns bland skolbibliotekspersonalen. Dessutom
visar enkätsvaren vilken typ av pedagogisk verksamhet som bedrivs samt vilken budget som är avsatt
för skolbiblioteken.
Vår analys bygger helt och hållet på skolornas egna inskickade svar. Personalen har själva fått skatta
sitt arbete. I många fall känner vi till både skolan och personalen, så ibland kan vi ha en bild som
skiljer sig från de faktiska svaren som kommit in. Ett par skolbiblioteksansvariga har kommenterat att
det är för få val när det handlar om i vilken omfattning olika arbetsuppgifter utförs. Ett fåtal har
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svarat att de saknar kännedom om skolbibliotekets budget. I vår sammanställning ser det då ut som
om skolbiblioteket saknar anslag. Det är också viktigt att komma ihåg att det har gått en tid sedan
enkäten besvarades och att det därför har hunnit ske förändringar på en del skolbibliotek.
När vi har studerat svaren i enkäten så är det flera aspekter vi måste ha i beaktande. Människor
skattar sig själva väldigt olika. Vissa är mer själkritiska än andra. Det är också viktigt att tänka på att
de som har svarat värderar och tolkar begrepp olika.
För att få en djupare och bredare bild av skolbiblioteks-Malmö har vi förutom denna översyn
påbörjat en mer ingående kartläggning områdesvis. Denna kartläggning bygger dels på en
omfattande enkät och dels på djupintervjuer med rektor och skolbibliotekspersonal på respektive
skola. Syftet med kartläggningen är att PI Malmö ska få en överblick över hur
skolbiblioteksverksamheten ser ut i Malmö. Förfrågningar från bland annat politiker, press och
tjänstemän inom kommunen gör en sådan sammanställning angelägen. Samtalet med skolledningen
är tänkt att ge inspiration i båda riktningarna. Bibliotekarierna på PI ställer frågor som kan inspirera
till utveckling av biblioteksverksamheten på skolan och de kan ta med sig goda exempel till andra
skolor. Skolledare och skolbibliotekspersonal ges möjlighet att uttrycka vilka behov de har och vad
som saknas för att de ska kunna utveckla verksamheten ytterligare. En djupare kunskap om
skolbiblioteken synliggör vilka områden man behöver satsa på för att uppnå en större likvärdighet för
Malmös elever. Under hösten 2014 kartlades alla kommunala grundskolebibliotek i område norr och
under våren 2015 kartläggs grundskolebiblioteken i område söder och innerstaden. Kartläggningen
kommer att fortlöpa under hösten 2015 i mån av resurser och mynna ut i en färdig rapport under
2016.

Definitioner av begrepp
När det handlar om den pedagogiska verksamheten i biblioteket har vi valt att lyfta fram bokprat och
undervisning i MIK eftersom detta traditionellt tillhör skolbibliotekets arbetsområden. Bokprat
innebär att skolbibliotekspersonalen planerar och genomför en presentation av bok/böcker för att
väcka läslust och skapa förförståelse. Undervisning i MIK kan t ex innebära att skolbibliotekspersonal
undervisar eleverna om hur de kan söka information och källkritisk granska denna, om publicering i
sociala medier eller upphovsrättsfrågor. En fråga i enkäten handlar om vägledning av elever och
personal och då menar vi de frågor som dyker upp efterhand och som inte kräver någon förberedelse
från skolbibliotekspersonalens sida. Samplanering med pedagoger finns med i enkäten eftersom
detta är en förutsättning för att skolbiblioteket ska kunna vara en del av skolans pedagogiska
verksamhet. Vi har också valt att lyfta fram nätverkande med andra bibliotekarier eftersom det är ett
kollegialt lärande som kan vara utvecklande för den egna verksamheten.
När det handlar om bemanningskompetens har vi gjort följande indelning:





Fackutbildad bibliotekarie - personal som har kandidat- eller magisterexamen i
biblioteks- och informationsvetenskap alt. den äldre formen av bibliotekarieutbildning
Lärarbibliotekarie - personal med pedagogisk utbildning (ev. med påbyggnadskurser
om skolbibliotek)
Biblioteksassistent - har grundläggande kunskaper i biblioteksadministration
Övriga – saknar kunskaper/utbildning inom området
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Öppettider, bemanning, kompetens, pedagogisk verksamhet
och budget pa Malmo stads skolbibliotek
Elevernas tillgång till skolbiblioteket
Det är stor variation när det handlar om elevernas tillgång till skolbiblioteket. 23 av de 69 skolbiblioteken som har svarat på enkäten har öppet mindre än 20
timmar under en vecka varav tre skolbibliotek inte har öppet alls. Några skolbibliotek är obemannade men alltid öppna tillsammans med ansvarig lärare.

Antal
skolor

Skolbiblioteket är öppet (timmar/vecka) på Malmö stads skolor

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 timmar

1-4 timmar

5-9 timmar

10-19 timmar 20-29 timmar 30-39 timmar

40 timmar
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Skolans namn
Rosenholmsskolan

Antal elever Skolbiblioteket är öppet:
70 1-4 timmar

Skolan på ön

150 5-9 timmar

Annebergsskolan

180 10-19 timmar

Risebergaskolan

185 Alltid, men alltid obemannat

Karl Johansskolan

190 med personal 6h/v

Agnesfrids gymnasium

194 20-29 timmar

Tygelsjöskolan

200 0 timmar

Västra skolan

214 10 timmar

Ängsdals skola (friskola)

225 40 timmar

Mosaikskolan

230 ingen verksamhet idag

Mariaskolan Malmö (friskola)

230 40 timmar

Malmö International School

241 20-29 timmar

Segevångsskolan

250 20-29 timmar, Arbetstid 8-14.30.

Monbijouskolan

280 40 timmar

Byggymnasiet

300 30-39 timmar

Fridhemsskolan

300 5-9 timmar, Övrig tid är biblioteket tillgänglig tillsammans med sin lärare

Rönnenskolan

300 30-39 timmar

Gullviksskolan

300 40 timmar

Holmaskolan

300 10-19 timmar

Rosengårdsskolan

300 30-39 timmar

Apelgårdsskolan

305 5-9 timmar

Högaholmsskolan

310 5-9 timmar

Blankebäcksskolan

310 10-19 timmar

Örtagårdsskolan

322 20-29 timmar

Lorensborgsskolan

330 20-29 timmar
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Linnéskolan

330 40 timmar

Husieskolan

350 Alltid öppet, obemannat men lärare följer klassen.

Bulltoftaskolan

370 F-3 4 tim/dag 4-6 mån-tors 7.30. - 15.00 fredag 7.30 - 11.00

Oxievångsskolan

370 10-19 timmar

Kirsebergsskolan

400 10-19 timmar

Kungshögsskolan

400 20-29 timmar

Hermodsdalsskolan

400 20-29 timmar

Munkhätteskolan

400 10-19 timmar, Just nu stängt p g a ombyggnad

Nydalaskolan

400 20-29 timmar

Kryddgårdsskolan

400 40 timmar

Sofielundsskolan

410 30-39 timmar

Geijerskolan

420 10-19 timmar

Sorgenfriskolan

430 20-29 timmar

Österportskolan

430 30-39 timmar

Möllevångsskolan

430 40 timmar

Slottsstadens skola

440 30-39 timmar

Ribersborgsskolan

450 5-9 timmar

Tingdammsskolan

450 10-19 timmar

Kroksbäcksskolan

450 10-19 timmar

Kulladalsskolan

450 30-39 timmar

Strandskolan

450 10-19 timmar

Lindängeskolan

463 30-39 timmar

Stenkulaskolan

465 30-39 timmar

Mellanhedsskolan

500 10-19 timmar

Djupadalsskolan

500 5-9 timmar

Västra Hamnens skola

540 30-39 timmar
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Höjaskolan

540 40 timmar

Dammfriskolan

550 20-29 timmar

Ängslättskolan

550 30-39 timmar

Bäckagårdsskolan

560 20-29 timmar, Då räknar jag inte in de planerade klassbesöken, utan när det är fysiskt "öppet".

Lindeborgsskolan

600 40 timmar

Sundsbroskolan F-5

600 40 timmar

Värner Rydénskolan

600 Biblioteket har stått obemannad en tid och är i behov av struktur innan det officiellt kan öppna.

Videdalsskolan

625 hela dagen men endast i sällskap med personal

Rörsjöskolan + Zenith

640 40 timmar

Augustenborgsskolan

700 30-39 timmar

S:t Petri skola

850 40 timmar

Bergaskolan

850 30-39 timmar

Malmö latinskola

900 30-39 timmar

Universitetsholmens gymnasium

1000 40 timmar

Malmö Borgarskola

1100 30-39 timmar

Värnhemsskolan

1500 30-39 timmar

Pauliskolan

2730 30-39 timmar

Komvux Malmö Södervärn

4000 30-39 timmar

Malmö Idrottsgrundskola
Johannesskolan
Mölletoftaskolan
Karlshögsskolan
Söderkullaskolan
Gottorpsskolan
Pilbäcksskolan
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Elevernas tillgång till utbildad skolbibliotekspersonal
Drygt en fjärdedel av skolbiblioteken i Malmö stad har en fackutbildad skolbibliotekarie som har en tjänstgöringsgrad som överstiger 50 %. Ytterligare sju
skolor har tillgång till fackutbildad skolbibliotekarie men då med lägre tjänstgöringsgrad. Det finns några lärarbibliotekarier som har genomfört
påbyggnadsutbildningar med skolbiblioteksinriktning. Det finns skolbibliotekspersonal som varken har pedagogisk utbildning eller en examen i biblioteksoch informationsvetenskap. Minst fem skolbibliotek saknar bemanning helt.

Tillgång till fackutbildad skolbibliotekarie på
skolbiblioteken i Malmö stad (tjänstgöringsgrad i %)

Antal
skolor

45
40
35
30
25

20
15
10
5
0
0%

<25%

25-50%

51-75%

76-100%

101-150%

151-250%

251-300%
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Skolans namn
Rosenholmsskolan

Antal
elever
70

Fackutbildad bibliotekarie

Lärarbibliotekarie

Biblioteks-assistent

Övriga

< 25%

0%

0%

0%

Skolan på ön

150

0%

25% - 50%

0%

25% - 50%

Annebergsskolan

180

25% - 50%

0%

0%

0%

Risebergaskolan

185

0%

0%

0%

0%

Karl Johansskolan

190

0%

< 25%

0%

0%

Agnesfrids gymnasium

194

< 25%

0%

51% - 75%

0%

Tygelsjöskolan

200

0%

0%

0%

0%

Västra skolan

214

0%

25% - 50%

0%

0%

Ängsdals skola (friskola)

225

0%

25% - 50%

0%

< 25%

Mosaikskolan

230

0%

0%

0%

0%

Mariaskolan Malmö (friskola)

230

0%

0%

0%

25% - 50%

Malmö International School

241

25% - 50%

0%

0%

0%

Segevångsskolan

250

51% - 75%

0%

0%

0%

Monbijouskolan

280

0%

< 25%

0%

0%

Byggymnasiet

300

76% - 100%

0%

0%

0%

Fridhemsskolan

300

0%

25% - 50%

0%

0%

Rönnenskolan

300

0%

< 25%

0%

76% - 100%

Gullviksskolan

300

0%

< 25%

0%

0%

Holmaskolan

300

25% - 50%

< 25%

0%

0%

Rosengårdsskolan

300

0%

76% - 100%

0%

0%

Apelgårdsskolan

305

0%

0%

0%

< 25%

Högaholmsskolan

310

0%

25% - 50%

0%

0%

Blankebäcksskolan

310

0%

51% - 75%

25% - 50%

0%

Örtagårdsskolan

322

51% - 75%

0%

0%

0%
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Lorensborgsskolan

330

51% - 75%

0%

0%

0%

Linnéskolan

330

0%

0%

0%

76% - 100%

Husieskolan

350

0%

0%

0%

0%

Bulltoftaskolan

370

0%

51% - 75%

25% - 50%

0%

Oxievångsskolan

370

0%

< 25%

0%

0%

Kirsebergsskolan

400

25% - 50%

0%

0%

0%

Kungshögsskolan

400

0%

0%

51% - 75%

0%

Hermodsdalsskolan

400

0%

0%

25% - 50%

0%

Munkhätteskolan

400

0%

0%

< 25%

0%

Nydalaskolan

400

0%

0%

0%

51% - 75%

Kryddgårdsskolan

400

0%

< 25%

0%

0%

Sofielundsskolan

410

76% - 100%

0%

< 25%

0%

Geijerskolan

420

0%

0%

0%

25% - 50%

Sorgenfriskolan

430

0%

0%

51% - 75%

25% - 50%

Österportskolan

430

0%

76% - 100%

0%

< 25%

Möllevångsskolan

430

76% - 100%

0%

25% - 50%

0%

Slottsstadens skola

440

76% - 100%

0%

0%

0%

Ribersborgsskolan

450

0%

25% - 50%

0%

0%

Tingdammsskolan

450

0%

25% - 50%

0%

0%

Kroksbäcksskolan

450

25% - 50%

0%

0%

0%

Kulladalsskolan

450

0%

76% - 100%

0%

0%

Strandskolan

450

0%

25% - 50%

0%

0%

Lindängeskolan

463

76% - 100%

0%

0%

0%

Stenkulaskolan

465

0%

< 25%

76% - 100%

0%

Mellanhedsskolan

500

0%

51% - 75%

0%

0%

Djupadalsskolan

500

0%

< 25%

0%

< 25%
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Västra Hamnens skola

540

0%

0%

0%

51% - 75%

Höjaskolan

540

76% - 100%

0%

0%

0%

Dammfriskolan

550

76% - 100%

0%

0%

0%

Ängslättskolan

550

0%

0%

0%

< 25%

Bäckagårdsskolan

560

76% - 100%

0%

0%

0%

Lindeborgsskolan

600

76% - 100%

0%

0%

0%

Sundsbroskolan F-5

600

0%

0%

0%

0%

Värner Rydénskolan

600

0%

0%

0%

76% - 100%

Videdalsskolan

625

0%

0%

0%

< 25%

Rörsjöskolan + Zenith

640

0%

25% - 50%

76% - 100%

0%

Augustenborgsskolan

700

101% - 150%

0%

25% - 50%

0%

S:t Petri skola

850

76% - 100%

0%

< 25%

< 25%

Bergaskolan

850

0%

0%

76% - 100%

0%

Malmö latinskola

900

151% - 200%

0%

0%

0%

Universitetsholmens gymnasium

1000

151% - 200%

0%

0%

0%

Malmö Borgarskola

1100

76% - 100%

0%

76% - 100%

0%

Värnhemsskolan

1500

151% - 200%

0%

0%

0%

Pauliskolan

2730

251% - 300%

0%

0%

0%

Komvux Malmö Södervärn

4000

251% - 300%

0%

51% - 75%

0%

Malmö Idrottsgrundskola
Johannesskolan
Mölletoftaskolan
Karlshögsskolan
Söderkullaskolan
Gottorpsskolan
Pilbäcksskolan
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Skolbibliotekets pedagogiska verksamhet
Skolbibliotekets fokusområden är traditionellt språkutveckling och medie- och informationskunnighet (MIK). Enkätsvaren visar att det är vanligast
förekommande att verksamheten är inriktad på litteraturförmedling. På tre fjärdedelar av skolbiblioteken arbetar skolbibliotekspersonalen i olika
omfattning med bokprat. På knappt hälften av skolorna arbetar skolbibliotekspersonalen med MIK-undervisning. Enkätsvaren visar att det är vanligare att
det bedrivs planerad pedagogisk verksamhet där det finns en fackutbildad bibliotekarie. Samarbetet mellan skolbibliotekarie och pedagoger lyfts ofta fram
som viktig faktor för en fungerande verksamhet. På ca en tredjedel av skolorna sker ingen samplanering mellan skolbibliotekspersonal och pedagoger.

Skolans namn
Skolan på ön

Antal
elever
150

Fackutbildad Vägledning av elever Bokprat
bibliotekarie och personal
0% Lite
Lite

Inte alls

Samplanering med
pedagoger
Lite

Nätverkande med
andra bibliotekarier
Inte alls

Undervisning MIK

Risebergaskolan

185

0% Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Karl Johansskolan

190

0% Lite

Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Tygelsjöskolan

200

0% Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Västra skolan

214

0% Lite

Lite

Inte alls

Lite

Inte alls

Ängsdals skola (friskola)

225

0% Mycket

Mycket

Mycket

Mycket

Mycket

Mosaikskolan

230

0% Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Mariaskolan Malmö (friskola)

230

0% Mycket

Lite

Inte alls

Lite

Inte alls

Monbijouskolan

280

0% Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Fridhemsskolan

300

0% Mycket

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Rönnenskolan

300

0% Lite

Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Gullviksskolan

300

0% Mycket

Lite

Inte alls

Lite

Mycket

Rosengårdsskolan

300

0% Mycket

Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Apelgårdsskolan

305

0% Lite

Lite

Inte alls

Lite

Inte alls

Högaholmsskolan

310

0% Mycket

Mycket

Inte alls

Lite

Mycket

Blankebäcksskolan

310

0% Lite

Lite

Inte alls

Lite

Inte alls

Linnéskolan

330

0% Mycket

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls
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Husieskolan

350

0% Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Bulltoftaskolan

370

0% Mycket

Mycket

Lite

Mycket

Lite

Oxievångsskolan

370

0% Mycket

Lite

Lite

Lite

Lite

Kungshögsskolan

400

0% Lite

Lite

Inte alls

Inte alls

Lite

Hermodsdalsskolan

400

0% Mycket

Mycket

Inte alls

Lite

Lite

Munkhätteskolan

400

0% Lite

Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Nydalaskolan

400

0% Mycket

Mycket

Inte alls

Lite

Lite

Kryddgårdsskolan

400

0% Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Geijerskolan

420

0% Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Sorgenfriskolan

430

0% Mycket

Lite

Lite

Lite

Lite

Österportskolan

430

0% Mycket

Mycket

Mycket

Lite

Inte alls

Ribersborgsskolan

450

0% Lite

Mycket

Inte alls

Inte alls

Lite

Tingdammsskolan

450

0% Mycket

Mycket

Inte alls

Inte alls

Lite

Kulladalsskolan

450

0% Mycket

Mycket

Inte alls

Mycket

Inte alls

Strandskolan

450

0% Lite

Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Stenkulaskolan

465

0% Mycket

Lite

Inte alls

Lite

Inte alls

Mellanhedsskolan

500

0% Mycket

Lite

Inte alls

Lite

Lite

Djupadalsskolan

500

0% Lite

Lite

Inte alls

Lite

Lite

Västra Hamnens skola

540

0% Mycket

Inte alls

Lite

Lite

Inte alls

Ängslättskolan

550

0% Lite

Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Sundsbroskolan F-5

600

0% Inte alls

Inte alls

Inte alls

Lite

Inte alls

Värner Rydénskolan

600

0% Lite

Lite

Inte alls

Lite

Mycket

Videdalsskolan

625

0% Inte alls

Inte alls

Lite

Inte alls

Inte alls

Rörsjöskolan + Zenith

640

0% Mycket

Mycket

Lite

Mycket

Lite

Bergaskolan

850

0% Mycket

Lite

Lite

Lite

Lite

Lite

Lite

Lite

Mycket

Rosenholmsskolan

70

< 25% Lite
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Agnesfrids gymnasium

194

< 25% Lite

Inte alls

Lite

Inte alls

Lite

Annebergsskolan

180

25% - 50% Lite

Lite

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Malmö International School

241

25% - 50% Lite

Lite

Inte alls

Lite

Lite

Holmaskolan

300

25% - 50% Mycket

Mycket

Lite

Lite

Lite

Kirsebergsskolan

400

25% - 50% Mycket

Inte alls

Inte alls

Lite

Lite

Kroksbäcksskolan

450

25% - 50% Mycket

Mycket

Lite

Lite

Lite

Segevångsskolan

250

51% - 75% Mycket

Mycket

Mycket

Mycket

Lite

Örtagårdsskolan

322

51% - 75% Lite

Lite

Inte alls

Lite

Inte alls

Lorensborgsskolan

330

51% - 75% Mycket

Lite

Lite

Lite

Lite

Byggymnasiet

300

76% - 100% Mycket

Lite

Mycket

Mycket

Lite

Sofielundsskolan

410

76% - 100% Mycket

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Lite

Möllevångsskolan

430

76% - 100% Mycket

Mycket

Mycket

Mycket

Mycket

Slottsstadens skola

440

76% - 100% Mycket

Mycket

Mycket

Mycket

Mycket

Lindängeskolan

463

76% - 100% Mycket

Lite

Lite

Mycket

Lite

Höjaskolan

540

76% - 100% Mycket

Mycket

Lite

Lite

Lite

Dammfriskolan

550

76% - 100% Mycket

Mycket

Lite

Lite

Mycket

Bäckagårdsskolan

560

76% - 100% Mycket

Mycket

Mycket

Mycket

Lite

Lindeborgsskolan

600

76% - 100% Lite

Mycket

Mycket

Lite

Lite

S:t Petri skola

850

76% - 100% Mycket

Lite

Mycket

Lite

Mycket

76% - 100% Lite

Inte alls

Lite

Lite

Lite

Malmö Borgarskola

1100

Augustenborgsskolan

700

101% - 150% Mycket

Mycket

Lite

Mycket

Mycket

Malmö latinskola

900

151% - 200% Lite

Inte alls

Lite

Mycket

Lite

Universitetsholmens
gymnasium
Värnhemsskolan

1000

151% - 200% Mycket

Lite

Lite

Lite

Lite

1500

151% - 200% Mycket

Mycket

Lite

Lite

Lite

Pauliskolan

2730

251% - 300% Mycket

Mycket

Mycket

Lite

Lite

Komvux Malmö Södervärn

4000

251% - 300% Mycket

Lite

Lite

Inte alls

Lite
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Malmö Idrottsgrundskola
Johannesskolan
Mölletoftaskolan
Karlshögsskolan
Söderkullaskolan
Gottorpsskolan
Pilbäcksskolan

0 kr
Rosenholmsskolan
Risebergaskolan
Tygelsjöskolan
Mosaikskolan
Malmö International School
Byggymnasiet
Apelgårdsskolan
Linnéskolan
Husieskolan
Kungshögsskolan
Videdalsskolan
Värnhemsskolan
Geijerskolan
Blankebäcksskolan
Kulladal
Agnesfrids gymnasium
Hermodsdalsskolan
Kryddgårdsskolan
Österportskolan
Mellanhedsskolan
Stenkulaskolan
Fridhemsskolan
Lindeborgsskolan
Skolan på ön
Ängslättskolan
Karl Johansskolan
Tingdammsskolan
Sorgenfriskolan
Bergaskolan
Gullviksskolan
Nydalaskolan
Djupadalsskolan
Universitetsholmens gymnasium
Lindängeskolan
Oxievångsskolan
Annebergsskolan (2014)
Ribersborgsskolan
Västra Hamnens skola
Lorensborgsskolan
Kirsebergsskolan (2014)
Rönnenskolan
Möllevångsskolan
Monbijouskolan
Dammfriskolan
Munkhätteskolan
Komvux Malmö Södervärn
Rörsjöskolan + Zenith
Värner Rydénskolan
Augustenborgsskolan
Strandskolan (2014)
Bäckagårdsskolan
Sundsbroskolan F-5
Slottsstadens skola
Pauliskolan
Höjaskolan
Örtagårdsskolan
Högaholmsskolan (2014)
Segevångsskolan
Sofielundsskolan
Rosengårdsskolan (2014)
Västra skolan
Bulltoftaskolan
Ängsdals skola (friskola)
Kroksbäcksskolan
Holmaskolan
Malmö latinskola
Mariaskolan Malmö (friskola)
S:t Petri skola
Malmö Borgarskola (2013)
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Elevens tillgång till nya medier

Det är stor skillnad mellan olika skolor när det handlar om nyförvärv av medier till skolbiblioteket. Medieanslaget/elev är allt från 0 kr till 176 kr (en skola
hade 216 kr/elev år 2013). Kungliga bibliotekets statistik visar att de skolbibliotek som svarat på 2014 års enkät i medeltal köper in fysiska medier för 100
kronor per elev och år och e-medier för 50 kronor per elev och år. Medeltalet i Malmö stad för inköp av medier är 64 kr/elev och år.

Mediebudget/elev

250 kr

200 kr

150 kr

100 kr

50 kr

